
سرپرسـت جدیـد وزارت امـور داخلـه خطاب به منسـوبان 
ایـن وزارت می گویـد یـا بـه مشـکالت مـردم رسـیده گی 

کننـد و یـا هـم از مقام هـای شـان کنـار بروند.
مسـعود اندرابی، سرپرسـت وزارت داخله دیروز شـنبه، 11 
حـوت در محفلی به مناسـبت روز ملی سـرباز به منسـوبان 
ایـن وزارت ُهشـدار داد کـه هیچ گونـه کـم کاری و توجیـه 
در راسـتای رسـیده گی بـه مشـکالت مـردم برایـش قابـل 

قبـول نخواهـد بود.
آقـای اندرابـی بیـان داشـت کـه منسـوبان پولیـس یـا برای 
تطبیـق قانـون و تأمیـن عدالـت قاطعانـه کار کننـد و یا هم 
مسـوولیت شـان را بـر دوش دیگـران بگذارنـد و پـوزش 

هند.  بخوا

او بـا اشـاره بـه افزایـش جرم هـای جنایـی در شـهر کابـل 
و سـایر شـهرهای کشـور گفـت کـه مسـووالن امنیتـی بـه 
ایـن مشـکالت مـردم رسـیده گی نمی کننـد و بایـد غفلـت 
در ایـن زمینـه را کنـار بگذارند. بـه گفته او: پولیـس باید با 
مفسـدان، مجرمـان و ناقضـان قانون برخورد کنـد؛ زیرا این 

مأموریـت اصلـی پولیـس در مبـارزه بـا زورگویان اسـت.
اندرابـی بـا بیان این کـه تمامی مسـووالن پولیس در کشـور 
بـه ویـژه در کابـل، شـبانه در وظایـف شـان باشـند و برای 
تطبیـق قانـون و تأمیـن عدالـت قاطعانـه کار کننـد، تأکیـد 
کـرد: »یـا ایـن مسـوولیت را بگیرید و یـا مؤدبانـه معذرت 

بخواهید«.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه وزارت داخلـه 
اعالمیه یـی،  نشـر  بـا  نیـز  گذشـته  هفتـۀ  شـنبه  سـه  روز 
کـرده  فـاش  را  تعقیـب  زیـر  افـراد  نفـری   10 فهرسـت 
اسـت. در اعالمیـه بـه نقـل از مسـعود اندرابـی سرپرسـت 
وزارت داخلـه نوشـته شـده اسـت کـه »مبـارزه بـر ضـد 
تروریسـت، جنایت پیشـه، اوبـاش، قانون گریز، قانون شـکن 
و اخالل گـران امنیـت، هیچـگاه سـلیقه یی نخواهـد بـود.«

وزارت داخلـه تأکیـد دارد کـه چهره هایی را فاش می سـازد 
کـه در برهـم زدن زنده گی عـادی مردم مرتکب جرم شـده 
انـد، امـا از پنجه قانون فـراری اند. پیش از ایـن نیز وزارت 
داخلـه اقدام به نشـر فهرسـتی از افـراد مجرم کـرده و گفته 
اسـت کـه ایـن کار پولیس را بـرای بازداشـت عامالن جرم 
و جنایـت در کشـور کمـک موثـر کـرده و ایـن کار مـورد 

اسـتقبال مـردم قرار گرفته اسـت.

برخــی کارشناســان امریکایــی و آگاهــان امــور 
افغانســتان بــه ایــن بــاور انــد کــه رونــد مذاکــرات 
و برنامــۀ خــروج نیروهــای امریکایــی از افغانســتان 

ــد. ــت نمی باش ــتی در حرک ــیر درس در مس
ــاالت  ــرات ای ــاد از مذاک ــا انتق ــان ب ــن کارشناس ای
ــه  ــد ک ــان می گوین ــروه طالب ــا گ ــکا ب ــدۀ امری متح
ــع در  ــت قط ــرات ضمان ــن مذاک ــنگتن در ای واش
رابطــه بــا گروه هــای دهشــت افگن را از یــک 
ــاًل  ــروه عم ــن گ ــه خــود ای ــد ک گروهــی می خواه

دســت بــه اعمــال دهشــت افگنی می زنــد.
یانیــس کاســکیناس، کارشــناس امــور افغانســتان در 
ــا طالبــان  ــام »مذاکــرات ترمــپ ب نشســت تحــت ن
بــرای افغانســتان چــه معنــا می دهــد«، روز جمعــه، 
ــه  ــت ک ــکا« گف ــو امری ــاد نی ــوت در »بنی ــم ح ده

واشــنگتن نبایــد بــا گــروه طالبــان مذاکــره کنــد.
آقــای کاســکیناس گفــت: »می خواهــم واضــح 
بگویــم... نبایــد بــا آنان{طالبــان} گفت وگــو کنیــم. 
شــما در حقیقــت وارد گفت وگــو بــا گروهــی 
ــر  ــار ب ــالت مرگب ــوولیت حم ــه مس ــوید ک می ش
هلمنــد و میــدان وردک را بــه عهــده گرفتــه اســت.«

یانیــس کاســکیناس افــزود کــه اگــر او زلمــی 
ــکا  ــژه امری ــتادۀ وی ــث فرس ــه حی ــل زاد را ب خلی
ــرد، از  ــن می ک ــتان تعیی ــح افغانس ــد صل ــرای رون ب

آقــای خلیــل زاد می خواســت تــا ایــن مذاکــرات در 
ــه. ــه در دوح ــود، ن ــام ش ــل انج کاب

ایــن کارشــناس امــور افغانســتان کــه از ســال ۲001 
می کنــد،  زنده گــی  افغانســتان  در  این ســو  بــه 
ــان  ــا طالب ــه ب ــرای مصالح ــی را ب ــت کنون وضعی
نامناســب خوانــد و گفــت: »همــه گان بــه ایــن نظــر 
ــک کار درســت  ــو ی ــه مصالحــه و گفت وگ ــد ک ان
ــن  ــر ای ــال حاض ــه در ح ــم ک ــن می گوی ــت. م اس
ــه نفــع  یــک کار مناســب نیســت. اگــر مصالحــه ب

ــتان را  ــت افغانس ــد حکوم ــت، بای ــکا اس ماامری
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سرپرست وزارت داخله به منسوبان پولیس:
یا مشکالت مردم را حل کنید یا کنار بروید

انتـقاد تحلیـل گـران امـریکایـی
 از چگـونه گـی مـذاکـرات با طالبـان

کمیسیون انتخابات:

احتمال تأخیر در تقویم انتخابات وجود دارد
در صورتی که کمیشنران بتوانند در ظرف یک ماه به چالش 
فعلی رسیده گی کنند، می توانند در مورد سرنوشت انتخابات 
ریاســت جمهوری تصمیم بگیرند، زیــرا در حال حاضر 
چالش های موجود در این نهاد خیلی زیاد و رســیده گی به 

آن زمان گیر است. 

در اول جوزای ســال آینده، عمر حکومــت فعلی پایان 
می یابد، اما براساس برخی مالحظات، کمیسیون انتخابات 
۲۹ ســرطان را تاریخ برگزاری انتخابات اعالم کرد، ولی 

برگزاری انتخابات در آن تاریخ نیز ممکن نخواهد بود.

احتمال رفتن انتخابات به دور دوم نیز زیاد اســت، در آن 
صــورت دور بعدی انتخابات در ماه میزان و عقرب برگزار 
خواهد شد که در آن صورت، کمیسیون با مشکالت حقوقی 

نیز مواجه می شود
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ــت از  ــوت، روز حمای ــم ح ــک روز از نه ــوز ی هن
نیروهــای امنیتــی کشــور، نگذشــته بــود کــه طالبــاِن 
ــای  ــز نیروه ــک مرک ــه ی ــه ب ــا حمل ــه ب جنایت پیش
ــن  ــادی از ای ــداد زی ــد، تع ــت هلمن ــش در والی ارت
ــه  ــن حمل ــیدند. ای ــون کش ــه خاک وخ ــا را ب نیروه
در زمانــی صــورت گرفــت کــه هیــأت مذاکره کننــدۀ 
طالبــان در قطــر در حــال گفت وگــو بــا امریکایی هــا 

بــرای رســیدن بــه توافــق صلــح بــود. 
ــه  ــد ضمــن این ک ــه مرکــز ارتــش در هلمن ــه ب حمل
ــام  ــد، پی ــر باش ــرای نشســت قط ــی ب ــد پیام می توان
ــه در  ــت ک ــت اس ــراِن حکوم ــه س ــِی آن متوج اصل
روز ملــی حمایــت از نیروهــای امنیتــی، تــالش 
ــود را  ــِی خ ــِت جنگ ــدرت و صالب ــه ق ــد ک کردن
ــخنگویاِن ارگ  ــی از س ــند. یک ــمن بکش ــه رخ دش ب
ــر  ــه ه ــالت ب ــواره در حــال نوشــتن خزعب ــه هم ک
مناســبت و نامناســبتی اســت، در همیــن روزِ حمله به 
نیروهــای ارتــش در هلمنــد، طومــاری از برنامه هــای 
اشــرف غنی رییــس حکومــت وحــدت ملــی در 
مــورد نیروهــای امنیتــی را در فضــای مجازی منتشــر 
کــرد. در ایــن طومــار کــه بــدون شــک بخــش عمــدۀ 
آن دروغ و تبلیغــات واهــی اســت، چنــان از باخبــری 
و آگاهــِی آقــای غنــی از وضعیــت نیروهــای امنیتــی 
ــچ  ــی هی ــه گوی ــده ک ــه ش ــخن گفت ــتان س افغانس
ــای  ــه پ ــر حکومتــی در جهــان ب ــاع و رهب ــر دف وزی
او نمی رســد. در ایــن طومــار گفتــه شــده کــه آقــای 
غنــی هــر لحظــه و هــر ثانیــه از وضعیــت زنده گــی، 
معیشــتی و دفاعــِی نیروهــای امنیتــی در تمــام مناطــق 
ــاری  ــر خ ــه اگ ــت ک ــر اس ــان باخب ــتان چن افغانس
ــتان  ــۀ افغانس ــن نقط ــربازی در دورتری ــای س ــه پ ب
بخلــد، بــه صــورِت فــوری دســت بــه کار می شــود 
ــالش  ــع آن ت ــرای رف ــات ب ــرو و امکان ــام نی و از تم
می کنــد. حــال آن کــه وقتــی طالبــاِن جنایــت کار بــه 
ــای  ــد، آق ــه می کنن یکــی از تأسیســات نظامــی حمل

غنــی از هیــچ چیــز و هیــچ جــا خبــر نــدارد. 
اگــر گفته هــای ایــن ســخنگوی ارگ درســت باشــد 
ــت  ــاِت وضعی ــام جزیی ــاً از تم ــی واقع ــای غن و آق
ــه خــودِ او شــک کــرد؛  ــد ب ــس بای ــر باشــد، پ باخب
زیــرا بــا توجــه بــه چنیــن آگاهــی و باخبری یــی، او 
از حملــه بــه یــک پایــگاه ارتــش جلوگیــری نکــرده 
و آگاهانــه گذاشــته کــه ده هــا ســرباز به وســیلۀ 

ــی  ــد. ول ــرار گیرن ــت کار هــدف ق ــک گــروه جنای ی
اگــر واقعــاً آقــای غنــی بی خبــر بــوده، پــس 
چــرا این همــه دروغ و کــذب را در وصــِف او 
می نویســند؟ چــرا می خواهنــد از شــخصی کــه حتــا 
ــرۀ  ــر اســت، چه ــار طــرِف خــود هــم بی خب از چه

ــد؟ ــه کنن ــی ارای قدســی و فرازمین
 آقــای غنــی سیاســت مداری بی خبــر و بســیار 
دروغ گوســت. او در پنــج ســاِل گذشــته در همه جــا 
ــی  ــِت الف زن ــن خصل فقــط الف زده و متأســفانه ای
ــز  ــخنگویاِن او نی ــان و س ــه اطرافی ــی ب و دروغ پراکن
ســرایت کــرده اســت. آقــای غنــی فکــر می کنــد کــه 
بــا الف زدن و وعده هــای دروغ می توانــد اذهــان 

ــد.  ــی را شــکار کن عموم
 البتــه دروغ گفتــن در سیاســت، کار بســیار مذمومــی 
ــران جهــان تــالش  ــر رهب هــم تلقــی نمی شــود. اکث
ــا چاشــنی حرف هــای مــورد عالقــۀ  می کننــد کــه ب
مــردم، اعتمــاد آن هــا را نســبت بــه خود جلــب کنند؛ 
ولــی آن هــا چنــان دروغ هایــی نمی گوینــد کــه دروغ 
بــودن آن  هــا در همــان لحظۀ نخســت آشــکار باشــد. 
ــاید  ــه ش ــد ک ــان دروغ می گوی ــا چن ــی ام ــای غن آق
بعضــی وقت هــا خــودش نیــز بــه دروغ هایــش 
بخنــدد. از ســوی دیگــر، همیــن ســخنگوی ارگ در 
زمانــی کــه هنــد بــه یکــی از پایگاه هــای تروریســتی 
در پاکســتان حملــه کــرد، در فضــای مجازی نوشــت 
ــع  ــاع از مناف ــان در دف ــگاراِن پاکســتان چن ــه خبرن ک
ملــی خــود بیــرون شــدند کــه حیــرت آور بــود و بعد 
ایــن آقــا پرســیده بــود کــه نظرتــان در مــورد برخــی 
ــایل  ــال مس ــا در قب ــانه های م ــای رس موضع گیری ه

ملــی چیســت. 
کــه  بگویــد  می خواســت  شــکل  ایــن  بــه  او 
افغانســتان در قبــال مســایل ملــی،  رســانه های 
ــمن  ــع دش ــا از موض ــد و گوی ــی ندارن ــع مل موض
ــت  ــد گف ــان بای ــخ ایش ــد. در پاس ــخن می گوین س
کــه موضــع خودتــان در قبــال مســایل ملــی چگونــه 
بــوده اســت؟ آن زمانــی کــه در یکــی از رســانه های 
کشــور کار می کردیــد و بعــد هــم کــه در موقعیــِت 
فعلــی قــرار گرفتیــد؟ آیــا فاصلــۀ خــود را از آن چــه 
کــه قبــاًل می گفتیــد، بــا آن چــه کــه حــاال می گوییــد، 

ــد؟  ــاد داری ــه ی ب
ــر حــزب اســالمی  ــان امی ــه س ــا ب ــم گوی ایشــان ه

ــی  ــار فراموش ــرف غنی دچ ــود اش ــِت خ و ولی نعم
ــگاراِن دو  ــی ایشــان موضــع خبرن شــده اســت. وقت
کشــور را بــا یکدیگــر مقایســه می کنــد، بایــد موضــع 
ــد.  ــه کن ــم مقایس ــا ه ــز ب ــور را نی ــراِن دو کش رهب
ــه  ــۀ تروریســتی در آن کشــور را ب ــد حمل ــی هن وقت
گروهــی تنــدرو در پاکســتان نســبت داد، بــه صورت 
فــوری دســت بــه عمــل زد و انتقــام خــوِن هندی هــا 
ــام  ــا اشــرف غنی هــم انتق ــت. آی را از آن گــروه گرف
ــردم افغانســتان را از گروه هــای  خــوِن ســربازان و م
ــد  ــن چن ــا همی ــا او ت ــه اســت؟ آی تروریســتی گرفت
ــح در  ــای صل ــث گفت وگوه ــه بح ــش ک ــاه پی م
ــی ارگ  ــه کرس ــرد ک ــود و احســاس نمی ک ــان نب می
بــا خطــر مواجــه شــده، طالبــان را بــرادر و مخالفــان 
سیاســی نمی خوانــد؟ مگــر او در زمــان کارزارهــای 
انتخاباتــِی خــود بــرای دفــاع از طالبــان نگفــت کــه 
زندان هــای افغانســتان از یــک قــوم پـُـر شــده اســت؟ 
آقــای غنــی هیــچ گاه طالبــان را دشــمِن خود ندانســته 
ــر  ــه خط ــش ب ــه منافع ــروز ک ــا ام ــد، حت و نمی دان
ــه پاکســتان موضــِع  ــا نســبت ب ــاده اســت. او حت افت
عاقالنــه نــدارد. یــک روز بــرای جلــب اعتمــاد ایــن 
کشــور بــا تضــرع از ســراِن پاکســتان می خواهــد کــه 
طالبــان را بــا او آشــتی دهنــد و روز دیگــر می گویــد 
ــا  ــل ســال گذشــته ب ــا در چه ــِی م ــگ اصل ــه جن ک
ــم  ــورت، او ه ــن ص ــه ای ــت. ب ــوده اس ــتان ب پاکس
طالبــان را برائــت می دهــد و هــم شــوروی ســابق را 

کــه در افغانســتان حضــور نظامــی داشــت. 
اگــر رییــس حکومــِت افغانســتان واقعــاً مثــل 
ــی  ــط مل ــان در خ ــورهای جه ــایرِ کش ــاِی س رؤس
ریاســت جمهوری  ارگ  آن گاه  می کــرد،  عمــل 
ــز  ــانه ها نی ــری رس ــه از موضع گی ــت ک ــق داش ح
ــار  ــه ارگ انتظ ــت ک ــن اس ــکل ای ــا مش ــد. ام بپرس
دارد کــه در رســانه های کشــور هیــچ مطلــب و 
ــت  ــِس حکوم ــه ریی ــبت ب ــی نس ــتۀ انتقادی ی نوش
ــل  ــِت او وجــود نداشــته باشــد و مث و شــیوۀ مدیری
ــانه ها  ــور، رس ــای ث ــس از کودت ــِت پ ــان حکوم زم
ــد؛  ــاب کنن ــق خط ــرِ خــالِق خل اشــرف غنی را رهب
ــق  ــک خل ــزب دموکراتی ــران ح ــه س ــه ک همان گون
افغانســتان را خطــاب می کردنــد. مســلماً ایــن انتظار، 
ــت و  ــان حکوم ــوءتفاهم ها می ــیاری از س ریشــۀ بس

ــت.   ــدان اس منتق
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ــت  ــاِن حکوم ــر زب ــلح« ب ــام »صـ ــه ن ــوِل ســال ها ب آن چــه در ط
جــاری بــوده، بــا آن چــه کــه می تــوان »حقیقــت صلــح« نامیــدش، 
زمیــن تــا آســمان متفــاوت اســت و ایــن تفــاوِت آســمان خراش 
را می تــوان بــا تأمــل در رویــۀ مقامــاِت اصلــِی حکومــت ـ یعنــی 

حلقــۀ ارگ ـ درک و اســتخراج کــرد.
روز گذشــته، معــاون دومِ ریاســت جمهوری موضــِع دوگانــۀ 
ــاد انتقــاد گرفــت و ضمــن  ــه ب طالبــان را در ارتبــاط بــه صلــح ب
ــان هشـــدار داد  ــه طالب ــِح باعــزت ســخن گفــت، ب آن کــه از صل
کــه بایــد آرزوی انحــالل یــا شکســت نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 
ــش در  ــش، نرم ــرور دان ــای س ــد. آق ــور ببرن ــه گ ــتان را ب افغانس
برابــِر طالبــان را »نادیــده گرفتــِن خــوِن هــزاران شــهید و معلــول 

ــد. ــهدا« خوان ــای ش ــه خانواده ه ــق ب ــی مطل و بی احترام
یقینــًا ظاهــِر ایــن ســخنان، درســت و موجــه اســت و حتــا بایــد 
گفــت کــه حــرِف دِل مــردمِ افغانســتان در قبــال صلــح و عطــِش 
ــن  ــز همی ــون نی ــا کن ــته ت ــت از گذش ــای حکوم صلح خواهی ه
بــوده اســت؛ امــا آن چه شــنیدِن ایــن ســخنان را از ســوی حکومت 
ــی و شــرایط سیاســی یی اســت  ــازۀ زمان ــدش آور می ســازد، ب چن

ــرون می شــود. ــت بی ــوِی حکوم ــن ســخنان در آن از گل ــه ای ک
ســال ها حکومــت بــر طبــِل صلــح بــا طالبــان بــه گونــۀ یک طرفــه، 
بــدون توجــه بــه آرای مــردم، کوبیــد و بــا دلجویی هــای فــراوان 
ــن نقطــه رســاند کــه  ــه ای ــن گــروه تروریســتی،  آن هــا را ب از ای
ــا امریــکا  اکنـــون پنجمیــن دورِ گفت وگوهــای نماینده گان شــان ب
ــارۀ سرنوشــِت افغانســتان  ــر اســت و درب در قطــر در حــاِل تدوی
ــی  ــت محل ــه حکوم ــه ن ــان دارد ک ــان جری ــی چانه زنی ش درحال
از اعــراب در ایــن میــدان دارد و نــه نگرانی هــای مــردم توانســته 
ــر ســِر بزرگ نمایــی طالبــان در صحنــۀ بین الملــل واقــع  مانعــی ب

شــود. 
ــر اســاِس آن چــه  ــد و ب ــانه ها به دســت می آی ــرار آن چــه از رس ق
ــان  ــح می ــای صل ــد؛ گفت وگوه ــی کرده ان ــا آن را بازنمای قرینه ه
ــادی نیســت.  ــری«ِ ع ــو بمی ــک شــوخی و »ت ــان ی ــکا و طالب امری
چــرا کــه آن هــا در مــورد شــکِل حکومــِت آینــده و برنامــۀ خــروِج 
ــتان،  ــر از پاکس ــه غی ــد و ب ــت می کنن ــی صحب ــان امریکای نظامی
کشــورهای متعــددِ دیگــری هــم در پشــِت طالبــان ایســتاده 
شــده اند. درســت در یــک چنیــن وضعیتی ســت کــه آقــای 
ــدرت را در  ــاِی خــود در ق ــی کرســی ریاســت جمهوری و بق غن
خطــر می بینــد و بــه پیشــکارهایش فرمــان می دهــد کــه در بــاب 
ــا  ــوان ب ــا بت ــد ت ــی بگوین ــکار عموم ــِق اف ــخنانی مواف ــح، س صل
ــه  ــان را ب ــا طالب ــه صلــح، ابتــکار گفت وگوهــا ب بســیج فضــا علی

ــازند.  ــی« بس ــالح آن را »بین االفغان ــد و به اصط ــت بگیرن دس
امــا گفت وگــو و صلــِح بین االفغانــی از نظــِر آقــای غنــی و 
ــداری  ــزت و پای ــِح باع ــه آن صل ــز ن ــر ادارۀ او نی ــِت زی حکوم
اســت کــه در قالــِب الفــاظ آقــای دانــش آن را بیــان کــرد و نــه آن 
صلحی ســت کــه آرای مــردم افغانســتان و حرمــِت خــوِن شــهدا 
را لحــاظ کنــد. ایــن نــوع گفت وگــو و صلــح در ســاختمان ذهنــی 
ــِک سیاســی شــمرده می شــود؛  ــک شــگرد و تکتی ــی، ی ــای غن آق
ــی  ــرادراِن عصب ــاختِن ب ــرون س ــرای بی ــی اوالً ب ــگرد و تکتیک ش
ــان  ــه جری ــتان( و ب ــی )پاکس ــایۀ عاص ــی از ادارۀ همس و ناراض
ــِی  ــِی داخل ــای سیاس ــی در کارزاره ــروی قوم ــن نی ــِن ای انداخت
تاریخی یــی  ناتمــامِ  ثانیــًا تمام کــردن فصل هــای  خــودش و 
ــه  ــد. ب ــل می کن ــود حم ــا خ ــرِت آن را ب ــی حس ــای غن ــه آق ک
ــک  ــی ی ــای غن ــرای آق ــا ب ــِح آن ه ــان و صل ــارت دیگــر، طالب عب
کارِت خــوب بــرای بــازِی قــدرت انــد و او ایــن کارت را بــرای 

خــود می خواهــد.
مــردم افغانســتان بــا حقیقــِت صلــح کــه می تــوان آن را زنده گــی 
ــا  ــد؛ ام ــد، مشــکلی ندارن ــارغ از تبعیــض خوان مســالمت آمیز و ف
ــده،  ــر پروران ــِر آن در س ــز متفک ــت و مغ ــه حکوم ــی ک از صلح
ــتان و  ــکا و پاکس ــه امری ــی ک ــه از صلح ــد ک ــدر منزجرن همان ق
ــزاری  ــد، بی ــل  کنن ــر افغانســتان تحمی ــه ب ســایر کشــورهای منطق
ــه  ــت ک ــد گف ــرأت بای ــه ج ــاف، ب ــن اوص ــا ای ــد. ب می جوین
حکومــِت کنونــی نــه بــا صلــح اســت و نــه بــر صلــح؛ بلکــه بــه 

ــاِل بقــا و ادامــۀ قــدرت اســت.  دنب
ــداً  ــت، اب ــی اس ــِن برتری جوی ــاًل متبای ــه کام ــی، ک ــِح حقیق صل
ــه  ــی نمی گنجــد. صلحــی ک ــای غن ــۀ آق ــۀ انحصارطلبان در روحی
ــض  ــِگ تعوی ــه آهن ــز اگرچ ــود نی ــب می ش ــکا تعقی ــط امری توس
یــاراِی  غنــی  ولــی  دارد،  کار  را در دســتور  رأِس حکومــت 
ایســتاده گی در برابــِر آن را نــدارد؛ از ایــن رو می خواهــد از 
ــای  ــد و بق ــود بجوی ــی س ــکار عموم ــیج اف ــردم و بس ــدرِت م ق

ــد.  ــت کن ــدرت را ضمان ــود در ق خ

حکـومت با صلـح،
 بر صلـح یا هیـچ کـدام؟

احمــد عمران

حمـله به پایـگاه »شـورابـک«
 و چنـد مـورد مرتبـط با آن

انتـقاد تحلیـل گـران...
ــردم  ــه از م ــیم ک ــت ببخش ــطحی تقوی ــه س ب
بــه عــوض  کنــد.  نماینده گــی  افغانســتان 
چهارچوب هــا و توافقــات کلیشــه یی بایــد 
بــر حضــور یــک رییس جمهــور در افغانســتان 
ــردم افغانســتان  ــًا از م ــه واقع ــم ک فشــار آوری

نماینده گــی کنــد.«
ــان  ــتان همچن ــور افغانس ــناس ام ــن کارش ای
مخالفــت خــود را بــا هــر اقدامــی کــه منجــر 
بــه تضعیــف دولــت و نظــام افغانســتان شــود، 
ابــراز کــرد. یانیــس کاســکیناس افــزود: »اکنون 
ــک  ــه ی ــا ب ــم ت ــه بگذاری ــوض این ک ــه ع ب
حکومــت جدید{انتخابــی{ دســت یابیــم کــه 
ــح را  ــای صل ــی گفت وگو ه ــۀ واقع ــه گون ب

ــه بدهــد، مــا آنچــه را کــه از ســال ها  ادام
ــم،  ــت آن کار کرده ای ــرای تقوی ــو ب ــه این س ب

تضعیــف می بخشــیم.«
امــا شــمیال چوهــدری، رییــس پیشــین بخــش 
افغانســتان و پاکســتان در شــورای امنیــت 
ــر  ــن نظ ــه ای ــا ب ــارک اوبام ــِت ب ــی حکوم مل
ــای  ــام کار ه ــت انج ــون فرص ــه اکن ــت ک اس
ســاختاری از دســت امریــکا رفتــه اســت. 
خانــم چوهــدری گفــت: »حتــا فرصــت 
بــه  اســت.  نمانــده  باقــی  فشــار  اعمــال 
خاطــری کــه حضــور فزیکــی نیرو هــای 
ــا  ــد. م ــن کار را نمی ده ــازۀ ای ــی اج امریکای
در موقعیتــی قــرار نداریــم بــر طالبــان فشــاری 

را کــه می خواهیــم، اعمــال کنیــم.«
خانــم چوهــدری عــالوه کــرد کــه حکومــت 

دونالــد ترمــپ »اســتراتیژی همه جانبــه« در 
ــکیناس  ــس کاس ــا یانی ــدارد. ام ــتان ن افغانس
ــم  ــون ه ــنگتن هم اکن ــه واش ــرد ک ــد ک تأکی
ــار  ــال فش ــان اعم ــروه طالب ــر گ ــد ب می توان
ــان  ــر طالب ــم ب ــا می توانی ــت: »م ــد. او گف کن
فشــار ها را افزایــش بدهیــم و ایــن کار را 
ــت  ــرای تقوی ــت ب ــدادن فرص ــم از ن می توانی
موقــف طالبــان آغــاز کنیــم تــا آنــان این گونــه 
ــان  ــت بعــدی از آن ــه حکوم ــد ک تصــور نکنن

ــود.« ــد ب خواه
انتقــاد کارشناســان از نحــوۀ مذاکــرات امریــکا 
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــان در حال ــا طالب ب
ایــن مذاکــرات پــس از دو روز وقفــه دیــروز 

شــنبه، یازدهــم حــوت دوبــاره آغــاز شــد.
قدیر مشرف-صدای امریکا
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ــه  ــد ک ــات می گوین ــتقل انتخاب ــیون مس ــووالن در کمیس مس
مشــکالت موجــود در رونــد نام نویســی رأی دهنــده گان 
تغییــر تقویــم  بایومتریــک، احتمــال  براســاس سیســتم 

انتخابــات ریاســت جمهــوری را تقویــت می کنــد.
ــه  ــد ک ــدگار می گوین ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــان در گفت وگ آن
سیســتم  براســاس  رأی دهنــده گان  نام نویســی  رونــد  در 
ــل  ــی ح ــان در پ ــا آن ــود دارد، ام ــالتی وج ــک مش بایومتری

ــد. آن ان
ــی،  ــن، مســووالن در نهادهــای ناظــر انتخابات ــا ای ــان ب همزم
ــی را  ــیون های انتخابات ــد کمیس ــنران جدی ــی از کمیش برخ
می گوینــد  و  می خواننــد  »غیرمســلکی«  و  »کم تجربــه« 
کــه همیــن امــر ســبب خواهــد شــد کــه انتخابــات ریاســت 

ــزار شــود. ــر برگ ــا تأخی ــوری ب جمه
ــات  ــاون ســخنگوی کمیســیون انتخاب ــح اهلل ســادات، مع ذبی
بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: تاریــخ  در گفت وگــو 
ــات ریاســت جمهــوری توســط کمیشــنران  برگــزاری انتخاب
پیشــین کمیســیون انتخابــات اعــالم شــده اســت، امــا کارهای 
ــات  ــد کمیســیون انتخاب ــه دوش اعضــای جدی ــی آن ب اجرای
قــرار گرفتــه خواهــد گرفــت کــه خــود یــک چالــش اســت. 
آقــای ســادات می افزایــد تعدیالتــی کــه در قانــون انتخابــات 
ــخ  ــر تاری ــه تغیی ــر ب ــال دارد منج ــت، احمت ــده اس وارد ش
برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری شــود. او امــا تأکیــد 
می کنــد کــه اعضــای جدیــد کمیســیون انتخابــات بــا توجــه 
ــورد  ــن م ــم در ای ــا ه ــورت ب ــی در مش ــرایط فعل ــه ش ب

ــت.  ــد گرف ــم خواهن تصمی
معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخابــات بــا اشــاره بــه 
چالش هــای انتخابــات پارلمانــی می گویــد کــه پــس از 
ــد  ــد ش ــه خواه ــم گرفت ــد، تصمی ــنران جدی ــی کمیش معرف
ــت  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــخ برگ ــی را در تاری ــه تغییرات ک
ــت  ــر را روی دس ــرد دیگ ــا رویک ــد ی ــوری وارد کنن جمه

ــد؟  گیرن
ذبیــح اهلل ســادات بیــان داشــت کــه رونــد نام نویســی 
رأی دهنــده گان نیــاز بــه زمــان بیشــتر دارد و فعــاًل کمیســیون 
ــن  ــًا همی ــت، بن ــه رو اس ــکالتی روب ــا مش ــه ب ــن ناحی از ای
ــد. ــر کن ــات تغیی ــم انتخاب مســأله شــاید موجــب شــود تقوی
در همیــن حــال، مســووالن در بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــۀ 
افغانســتان می گوینــد کــه بــه دلیــل نبــود وقــت، کمیشــنران 
ــوری را در ۲۹  ــت جمه ــات ریاس ــد انتخاب ــد نمی توانن جدی

ســرطان برگــزاری کننــد.
یوســف رشــید، رییــس اجرایــی بنیــاد انتخابــات آزاد و 
عادالنــۀ افغانســتان )فیفــا( بــه مانــدگار می گویــد کــه 
ــود  ــی و نب ــیون های انتخابات ــه کمیس ــادی ب ــای بی اعتم فض
فرصــت کافــی بــرای کارهــای مقدماتــی انتخابــات ریاســت 
ــد  ــووالن جدی ــراراه مس ــدۀ ف ــای عم ــوری از چالش ه جمه

ــود. ــد ب ــی خواه ــیون های انتخابات کمیس
آقــای رشــید می افزایــد کــه اعــالم نشــدن نتایــج انتخابــات 
ــرای  ــل و برخــی از والیت هــا و نبــود زمــان ب ــی کاب پارلمان
ــده گان  ــد نام نویســی رأی دهن ــی، مانن انجــام کارهــای مقدمات
براســاس سیســتم بایومتریــک، برگــزاری انتخابــات ریاســت 

جمهــوری را در تاریــخ ۲۹ ســرطان بــا مشــکل مواجــه 
خواهــد ســاخت.

او بــا اشــاره بــه فهرســت کمیشــنرانی کــه از طــرف نامــزدان 
می گویــد:  گرفتنــد  رأی  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
»بیشــتر کســانی کــه مــورد تأییــد نامــزدان انتخابــات ریاســت 
ــد.  ــلکی ان ــه  و غیرمس ــد، کم تجرب ــرار گرفتن ــوری ق جمه
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــزدان انتخاب ــی نام ــرد گزینش رویک
ــر کمیشــنران ناشــی از بی خبــری و نداشــتن مطالعــۀ  در براب

ــان اســت«. ــق آن دقی
رییــس اجرایــی فیفــا گفــت کــه هــر چنــد در میان کمیشــنران 
گزینــش شــده افــراد توانمنــد وجــود دارد، امــا در تصامیــم 
بــزرگ آنــان در اقلیــت قــرار می گیرنــد. آقــای رشــید، 
ــی و  ــوری را در همگرای ــت جمه ــات ریاس ــت انتخاب موفقی
ســرعت کار کمیشــنران کمیســیون انتخابــات می دانــد و 
ــن  ــرطان ممک ــات در ۲۹ س ــزاری انتخاب ــه برگ ــد ک می گوی

ــود. نخواهــد ب
بــه گفتــۀ رشــید: در صورتی کــه کمیشــنران بتواننــد در ظرف 
ــد  ــد، می توانن ــیده گی کنن ــی رس ــش فعل ــه چال ــاه ب ــک م ی
در مــورد سرنوشــت انتخابــات ریاســت جمهــوری تصمیــم 
بگیرنــد، زیــرا در حــال حاضــر چالش هــای موجــود در ایــن 

ــر اســت.  ــه آن زمان گی ــاد و رســیده گی ب ــی زی نهــاد خیل
ایــن مســووِل نهــاد ناظــر بــر انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــت  ــر حکوم ــده، عم ــال آین ــوزا س ــه در اول ج ــد ک می گوی
ــات،  ــی مالحظ ــاس برخ ــا براس ــد، ام ــان می یاب ــی پای فعل
برگــزاری  تاریــخ  را  ســرطان   ۲۹ انتخابــات  کمیســیون 
ــات در آن  ــزاری انتخاب ــی برگ ــرد، ول ــالم ک ــات اع انتخاب

ــود. ــد ب ــن نخواه ــز ممک ــخ نی تاری
ــه دور  ــات ب ــن انتخاب ــال رفت ــه احتم ــت ک ــار داش او اظه
دوم نیــز زیــاد اســت، در آن صــورت دور بعــدی انتخابــات 
ــه در  ــد ک ــد ش ــزاری خواه ــرب برگ ــزان و عق ــاه می ــه م ب
ــز مواجــه  ــا مشــکالت حقوقــی نی آن صــورت، کمیســیون ب

می شــود.
آقــای رشــید بــا اشــاره بــه رونــد گفت وگوهــای صلــح بیــان 
ــان  ــده گان طالب ــد گفت وگوهــای نماین ــن رون ــه ای داشــت ک
و امریــکا نیــز بــاالی رونــد انتخابــات ســایه افگنــده اســت و 
ممکــن یــک قســمت از کارهــای انتخابــات را تحــت تأثیــر 

قــرار دهــد. 
ــی مطــرح می شــوند کــه محمداشــرف  ــن گفته هــا در حال ای
ــال  ــو س ــی، در ۲۳ دل ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی ریی غن
جــاری اعضــای کمیســیون انتخابــات را عــزل و بــه نهادهــای 
عدلــی و قضایــی معرفــی کــرد. همچنــان، نامــزدان انتخابــات 
ریاســت جمهــوری روز جمعــه، دهــم حــوت بــه کمیشــنران 
ــرار اســت  ــد و ق ــات رأی دادن ــد کمیســیون های انتخاب جدی
آنــان تــا چنــد روز دیگــر رســمَا در کمیســیون انتخابــات بــه 

کار آغــاز کننــد.
ــی در  ــرف غن ــته محمداش ــۀ گذش ــه هفت ــت ک ــی اس گفتن
مراســمی از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری در 

ــان داد. ــن آن اطمین ــان معی زم
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سرور دانش در واکنش به حملۀ شورابک:

طالبان آرزوی انحالل نهادهای امنیتی را دارند

سـرور دانـش، معـاون دوم ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی بـا انتقـاد از موضـع دوگانـۀ طالبـان می گویـد کـه 
اهـداف و موضـع طالبـان واضـح و مشـخص نیسـت.

آقـای دانـش کـه دیـروز شـنبه، 11 حـوت در محفِل معرفـی رییس عمومـی ادارۀ عالی بررسـی در کابل سـخن 
می گفـت، بیـان داشـت کـه طالبـان همزمان بـا پیشـبردِ گفت وگوهـا، آرزوی انحالل نهادهـای امنیتـی دو دفاعی 

افغانسـتان را نیـز در سـر می پرورانند.
ایـن مقـام حکومـت وحدت ملـی اما می گویـد که طالبـان آرزوی انحـالل نهادهای امنیتی و شکسـت سـربازان 

دولـت را بـه گور خواهنـد برد.
طالبان جنایت می کنند

سـروردانش، معـاون دوم ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی در ایـن محفـل حملـه بـر قـول اردوی شـورابک را 
جنایـت طالبـان خوانـد و اظهار داشـت که نیروهـای امنیتی و دفاعی افغانسـتان تا رسـیدن به یـک »صلح پایدار 

و بـا عـزت«، در برابـر نیروهـای هراس افگن خواهنـد جنگید.
بـه گفتـۀ معـاون دوم ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی، با وجـود دوام »جنایت« از سـوی گـروه طالبـان، نرمش 
در برابـر ایـن گـروه بـه معنای نادیـده گرفتن خون هـزاران شـهید و معلـول و بی احترمی مطلق بـه خانواده های 

بود. شـهدا خواهد 
ایـن گفته هـای در حالـی مطـرح می شـود کـه دور پنجم گفت وگوهـای نماینـده گان طالبان و امریـکا پس از یک 
وقفـۀ دو روزه دیروز شـنبه از سـر آغاز شـد. روز پنجشـنبۀ هفتۀ گذشـته، زلمـی خلیل زاد، نماینـدۀ ویژۀ ایاالت 
متحـده بـرای مصالحـه افغانسـتان در تویترش نوشـت کـه گفت وگوی سـه روزۀ اخیر او بـا نماینـده گان طالبان، 

ثمربخـش بـود و دو طـرف در دو روز آینـده مشـوره های داخلی را انجـام خواهند داد.
خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، چگونه گـی رابطـۀ طالبـان بـا القاعـده، مذاکرات مسـتقیم بـا حکومت 

افغانسـتان و آتش بـس سرتاسـری چهـار موضـوع اساسـی در مذاکـرات امریـکا و طالبـان بوده اسـت.
همزمـان بـا جریـان ایـن گفت وگوهـا، روز جمعـه بیسـت مهاجـم انتحـاری بـر قـول اردوی شـورابک والیـت 
هلمنـد حملـه کردنـد کـه در نتیجـۀ آن، ده هـا سـرباز ارتش کشـته و زخمی شـدند. مسـوولیت ایـن روریداد را 

طالبـان بـه عهـده گرفتند.
طالبـان نیـز بـا نشـر خبرنامه یی گفتـه اند که در نشسـت سـه روزه روی چگونه گی خـروج نیروهـای خارجی از 
افغانسـتان و این کـه از خـاک افغانسـتان بـر ضـد هیچ کشـوری اسـتفاده نشـود، بحث صـورت گرفـت. ذبیح اهلل 
مجاهـد، سـخنگوی ایـن گـروه در تویتـرش نوشـته اسـت کـه مـال عبدالغنـی بـرادر، در حاشـیۀ نشسـت قطـر 
بـا صدراعظـم، معـاون وزارت خارجـه و مشـاور امنیـت ملـی قطـر و جنـرال اسـکات میلـر، فرمانـده نیروهای 

امریکایـی و ناتـو در افغانسـتا نیـز دیدار کرده اسـت.
اعتبار از دست رفتۀ کمیسیون اعاده شود

ایـن مقـام حکومـت وحـدت ملـی همچنـان بـا اشـاره بـه انتخـاب کمیشـنران کمیسـیون های انتخاباتـی از این 
افـراد خواسـت کـه اعتبـار از دسـت رفتـۀ کمیسـیون های انتخاباتـی را برگرداننـد. ایـن در حالی اسـت که روز 
جمعـه 17 نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری در ارگ ریاسـت جمهـوری بـه 14 چهـره بـه عنوان کمیشـنران 

کمیسـیون های انتخاباتـی رأی دادنـد.
آقـای دانـش گفـت کـه ایـن کمیشـنران در یـک میکانیسـم شـفاف و با اعتبـار برگزیـده شـده اند و نیاز اسـت 
کـه رونـد انتخابـات را بـه صـورت شـفاف بـه پیش ببرند. سـرور دانـش ابـراز امیدواری کـرد که کمیشـنران به 
»صیانـت از دموکراسـی و رأی مـردم و تطبیـق قانـون و تأمیـن شـفافیت در انتخابـات بعدی« متعهد و پاسـخگو 

باشند.
گفتنـی اسـت کـه حـدود سـه هفتـه پیـش، قانـون تعدیـل شـدۀ انتخابـات بـه تصویـب رسـیده و کمیشـنران 
کمیسـیون های انتخاباتـی از آنچـه سوءاسـتفاده از موقـف قانونی شـان خوانده می شـد، به دادسـتانی کل معرفی 

. ند شد
ادارۀ عالی بررسی چه می کند؟

»ادارۀ عالـی بررسـی« یـک ادارۀ کلیـدی، مهم و بسـیار تأثیرگذار در شـفافیت امـور مالی دولت اسـت. این اداره 
در افغانسـتان حداقل ۹7 سـال سـابقه دارد و سـابقۀ آن به نظام نامۀ اساسـی دولت افغانسـتان به سـال 1۳01 در 
دورۀ امـان اهلل خـان بـر می گـردد. در نظام نامـۀ اساسـی دولـت عالیـۀ افغانسـتان مواد 5۹ تـا 6۲ به ایـن موضوع 

اختصاص داده شـده بود.
ایـن دیـوان کـه در سـال 1۳01 ایجاد شـده، تهداب اولیۀ ادارۀ عالی بررسـی فعلی در افغانسـتان اسـت. این اداره 
در سـال 1۳۲1 بـه نـام »ریاسـت عمومـی تفتیـش محاسـبات« و بعـد به نـام »دیوان محاسـبات« و بعدتـر هم به 

نـام »ادارۀ عالـی تفتیـش« مسـما گردیـد کـه مطابـق قانونی بـه همین نام تـا کنون فعالیـت می کند.
در سـال 1۳۹6 ایـن قانـون مجـدداً مورد تعدیـل قرار گرفـت. در تعدیل جدیـد نـام اداره از »ادارۀ عالی تفتیش« 
بـه »ادارۀ عالـی بررسـی« تغییـر یافت و اصالحات مهمی در سـاختار و نحـوه فعالیت این اداره و شـرایط رییس 
و مفتشـان و همچنیـن ایجـاد یـک بـورد سـه نفره مشـورتی صـورت گرفـت. رییـس ایـن اداره از طـرف رییس 

جمهـور در قانـون قبلـی بـرای مـدت 6 سـال و در تعدیـل جدید برای 4 سـال تعیین مي شـود.
بـر اسـاس مـادۀ  چهـارم این قانـون، »ادارۀ  عالـی بررسـی، یگانه مرجعی اسـت کـه فعالیت های مالی و حسـابی 
مراجـع دولتـی را بـه صـورت مسـتقالنه، مسـووالنه و بی طرفانه در حـدود احـکام قوانین تفتیـش مي کند.« یکی 
دیگـر از وظایـف مهـم ایـن اداره، بررسـی حسـاب قطعیه  بودجۀ  سـال قبل اسـت. هدف اصلی تفتیش حسـاب 
قطعیـه هـم کنتـرل دو رکـن عمـدۀ امـور مالـی دولـت یعنـی عوایـد و مصارف اسـت؛ این کـه آیا عوایـد دولت 
مطابـق قانـون و برنامـه و بـه طـور مصـون و عـاری از دسـتبرد و سوءاسـتفاده گـردآوری شـده اسـت یـا نه؟ و 
هـم این کـه آیـا مصـارف دولـت و واحدهـای بودجه یـی در مطابقـت بـا قانـون بودجه و سـایر قوانیـن صورت 

گرفته اسـت یـا نه؟
محمد نعیم حقمل، دیروز از سوی سرور دانش به عنوان رییس ادارۀ عالی بررسی معرفی شد.

کمیسیون انتخابات:

احتمال تأخیر در تقویم انتخابات وجود دارد

ابوبکر صدیق

بهـــــــزاد

ACKU
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ابراهیم تیـموری
تقریبـًا تمامـی مورخـان تاریـخ فلسـفه، تالـس 
ملطـی را بـه عنـوان نخسـتین فیلسـوف معرفـی 
نمـوده و از ایـن رو مباحـث تاریـخ فلسـفه را بـا 
شـرح زنده گانـی و آثـار تالس آغـاز می کنند. در 
ایـن بیـن، اغلـب مورخـان به ایـن گفتۀ ارسـطو 
اسـت«،  بـوده  فلسـفه  بنیان گـذار  »تالـس  کـه 
جهـت اثبـات ادعـاِی خـود اسـتناد می جوینـد.

و  آناکسـیمندر  تالـس،  از  فلسـفه  تاریـخ  در   
آناکسـیمنس بـه عنـوان »فالسـفۀ میلتـوس« یـا 
ملطـی )اهـل مالـت( یـاد می کنند. شـهر میلتوس 
نخسـتین  و  قدیمی تریـن  صغیـر،  آسـیای  در 
مکانی سـت کـه فیلسـوف بـه تعبیـر امروزین در 
آن جـا پـرورش یافتـه اسـت. ایـن ناحیـه تحـت 
سـلطۀ یونـان بـود و در سـاحل غربـی ترکیـۀ 

کنونـی قـرار داشـت.
»هملیـن« در این بـاره اظهـار مـی دارد: »یونـان از 
نظـر جغرافیایـی در موقعیتـی قـرار داشـت کـه 
خـواه ناخـواه تحـت نفـوذ فکـری ملـِل اطراف 
ماننـد ایـران، لیـدی و بابل بـود«. فیلسـوفانی که 
تاجـراِن  از  اغلـب  می زیسـته اند  شـهر  ایـن  در 
موفـق و یـا سیاسـت مداراِن متنفـذی بودنـد کـه 
نیمه مذهبـی  و  اسـاطیری  توجیهـات  بـا  دیگـر 
قانـع نمی گشـتند؛ لـذا درصـدد یافتـن تبیین های 
فیزیکی و طبیعی برای شـناخت و کشـف حقایق 
جهـان پیرامـوِن خـود بودند. ایـن فیلسـوفان در 
تـالش بودنـد تـا ماهیـت اشـیا و اجسـام را بـه 
دقـت فهم و کشـف نماینـد. از این رو اجسـام را 
بـه سـاده ترین عنصـر تقلیـل می دادنـد. بنابرایـن 
از  یکـی  علمـی  کنـدوکاو  و  تفحـص  ایـن  در 
آب، خـاک،  یعنـی  طبیعـت  عناصـر چهارگانـۀ 
آتـش و هـوا بـه عنـوان مبـدأ و منشـای تمامـی 
موجـودات جهـان قلمداد می گشـت. ایـن گروه 

می خواندنـد. وحدت گـرا  را  فالسـفه  از 
 نخسـتین کسـی که به تحقیق در مورد فیلسوفان 
ملطـی پرداخـت، ارسـطو بـود. وی این فالسـفه 
را طبیعت گـرا تلقـی می نمایـد و ایـن فیلسـوفان 
و  اسـاطیر  رد  در  شجاعت شـان  جهـت  بـه  را 
جسـت وجو و تبییـن جهـان بـه صورتـی منطقی 
و عقالنـی مـورد تحسـین قـرار می دهـد. وی در 
این بـاره اظهار مـی دارد: »بررسـی ریزه کاری های 
اسطوره شناسـی ارزش اتـالف وقـت را نـدارد. 
مـا بایسـتی در اندیشـۀ کسـانی دقـت نماییـم که 

تبیینـی عقالیـی از جهـان ارایـه می کننـد.«
 فیلسـوفان وحدت گـرا ماهیـت امـور را تبییـن 
دیگـر  هماننـد  ارسـطو  می نماینـد.  تحلیـل  و 
مورخـان آغازگـر این رونـد فکری و فلسـفی را 

می نمایـد. قلمـداد  »تالـس« 
بایـد اذعـان داشـت در مـورد زنده گانـی تالـس 
اطالعـات دقیقـی در دسـت نیسـت. از ایـن رو 
مشـخص  به روشـنی  نیـز  وی  والدت  تاریـخ 
نگشـته اسـت. اّمـا شـواهد تاریخی حاکـی از آن 
اسـت کـه وی در سـال 54۸ قبـل از میـالد در 
شـهر میلتوس یا ملطیه در سـاحل آسـیای صغیر 
و ترکیـۀ امـروزی بـه دنیا آمد. وی در سـال 6۲5 
قبـل از میـالد نیـز از چشـم از جهان فرو بسـت.
بـود.  فـراوان  هـوش  و  اسـتعداد  دارای  تالـس 
دوران  همـان  از  ژرف نگـری  و  کنجـکاوی 
متمایـز  هم اقرانـش  دیگـر  از  را  او  نوجوانـی، 
بـه  زیـادی  عالقـۀ  وی  می سـاخت.  ممتـاز  و 
وی  ایـن رو  از  داشـت.  هندسـه  و  ریاضیـات 
بـه زودی بـه تسـلط و اشـراف کافـی در علـم 
هندسـۀ زمـاِن خـود نایـل گشـت. برخـی او را 
نخسـتین مهنـدس راه و سـاختمان نام نهـاده اند. 
چـرا کـه وی مسـیر رودخانـۀ هیـالس را تغییـر 
داد تـا شـاه »کراسـوس« بتوانـد از آن جـا عبـور 
نمایـد. در آن دوران ایـن عمـل بـه عنـوان یـک 
شـاهکار تاریخـی تلقـی می گشـت و از ایـن رو 
یـک  عنـوان  بـه  نیـز  تاریخـی  کتاب هـای  در 
عمـل خارق العـاده و مهـم ثبت و ضبـط گردیده 
اسـت. همچنیـن در مـورد تالـس در کتاب هـای 
تاریخـی نقل گشـته اسـت کـه او کسـوفی را که 
بـه روایـت هـرودت در پایـان جنگ بیـن مادها 
و لیدی هـا بـه وقـوع پیوسـت را نیـز پیش گویی 
نمـود. همچنیـن تهیـۀ یـک سـالنامۀ نجومـی و 
تعییـن خط سـیر کشـتی ها به واسـطۀ سـتاره گان 

بـه تالـس نسـبت داده می شـود.
 در مورد اندیشـۀ فلسـفی تالس اذعان داشـته اند 
کـه نخسـتین مسـأله یی کـه ذهـِن وی را به خود 
معطـوف داشـته اسـت، مداقّـه و تأمـل دربـارۀ 
چرایـی و چگونه گی تشـکیل جهان بوده اسـت. 
وی همـواره در تـالش بـوده اسـت کـه بدانـد 
منشـای جهان از چیسـت. وی نخستین فیلسوفی 
بـود که بـه اصل وحدت مـاده اعتقاد پیـدا نمود. 
وی بـر ایـن بـاور بـود کـه تمامـی موجـودات 
عالـم از جوهـر واحدی تشـکیل گشـته اند که در 

نهایـت نیـز بـه آن خواهند پیوسـت.
 وی موجـودات عالـم مـاده و مادیـات را صـور 
متغیـر ایـن جوهـر ذاتـی و ذات مطلـق تلقـی 
اندیشـۀ  از  منبعـث  دریافتـی  چنیـن  می نمایـد. 
وحـدت اساسـی یـا اصل اولی و اساسـی اسـت 
و  ماده المـواد  عنـوان  بـه  را  عنصـر  ایـن  کـه 

می نماینـد. قلمـداد  اشـیا  تمامـی  خمیرمایـۀ 

 تالـس بـر ایـن پنـدار بـود کـه همه چیـز از آب 
سـاخته شـده اسـت؛ از ایـن رو تمامـی مادیـات 
ایـن  می دانسـت.  آب  اشـکال  از  صورتـی  را 
رهیافـت تالـس مبیـن دو نکتـه اسـت: نخسـت 
آن کـه تمامـی اشـیا و موجـودات از یک منشـا و 
جوهـر واحـد شـکل گرفته انـد. در واقـع، وی با 
ایـن رهیافـت بـرای نخسـتین بار اصـل وحـدِت 
وجـود را در عالـم فلسـفه تبییـن و تحلیل نموده 
و توجـه فیلسـوفان و اندیشـمندان را بـه زوایای 
ایـن اصـل معطـوف سـاخت. دوم آن کـه جوهر 
و اصـل واحـدی کـه تمامـی عناصـر از آن پدید 
آمده انـد، آب می باشـد. وی بـر ایـن انـگاره بود 
کـه زمیـن بـر روی آب شـناور اسـت. وی در 
تـالش بـود تا کثرتی کـه مورد تجربـه  اش بود را 
تبییـن و تحلیـل نمایـد؛ از ایـن رو قایل بـه ثبات 
و وحـدت طبیعـت اشـیا در ورای کیفیات متغییر 

و متکثـر آن هـا بوده اسـت.
 اعتبـار و اهمیـت تالـس در تاریـخ فلسـفه از آن 
روی نبـود کـه وی آب را مبـدأ و منشـای اشـیا 
تلقـی می نمـود. بلکـه اهمیـت و اعتبـار وی بـه 
ایـن سـبب بود که وی نخسـتین بار بـه وجود امر 
واقعـی و مشـهود که بتـوان آن را مبدأیی ثابت و 
واحـد برای احـوال و کیفیات متغیـر صور مادی 
دانسـت، پـی بـرد. او این مبـدای ثابـت و واحد 
را طبیعـت نامیـد و بدین طریـق تحقیق علمی را 

نمود. امکان پذیـر 
 بـه عبارتـی، تالـس نخسـتین فـردی بـود کـه با 
یـک تبییـن علمـی بـه بررسـی و ادراک حقایـق 
جهـان مبـادرت ورزیـد و آغازگـر یـک رویـۀ 
عقالیـی و علمـی گشـته کـه موجب شـکوفایی 
گردیـد.  جهـان  در  فلسـفه  تمام تـر  هرچـه 
از  دوران  آن  در  وی  اندیشـه های  بی تردیـد 
نواقـص و کاسـتی های بسـیاری نیـز برخـوردار 
بـود که اندیشـه های وی را تنهـا در ظرف زمانی 
آن ادوار قابـل قبـول می گردانـد. به عنـوان نمونه 
اعتقـاد وی در مـورد این کـه جهان بـر روی آب 
شـناور اسـت، کامـاًل مخـدوش و باطـل اسـت.

 منابع
کلیـات تاریخ فلسـفه بـه زبان سـاده، دکتر ملیحه 
صابـری نجف آبـادی، تهـران: انتشـارات سـمت: 

 1۳۸۹
سرگذشـت فلسـفه، برایان مگی، مترجم: حسـن 

کامشـاد، تهران: نشـر نی
سـیر اندیشـۀ فلسـفی در غرب، فاطمه زیباکالم، 

تهران: انتشـارات دانشـگاه تهران، 1۳۸5 

بســیار مهــم اســت کــه نگــرش مخاطبــان را در مــورد موضــوع کشــف کنیــد. 
ــخنرانی تان  ــوع س ــوص موض ــا در خص ــور آن ه ــه تص ــتید ک ــی دانس وقت
اشــتباه اســت، بایــد در ســخنرانی دقایقــی را بــرای تعریــف درســِت موضــوع 
ــی  ــات ابتدای ــود لحظ ــه می ش ــد. توصی ــاص دهی ــخنرانی اختص ــدف س و ه
ــان در مــورد  ــر نگــرش مخاطب ــد. عــالوه ب ــرای ایــن کار در نظــر بگیری را ب
ــما  ــورد ش ــا در م ــرش آن ه ــد نگ ــه بدانی ــت ک ــم اس ــیار مه ــوع، بس موض
ــد؟  ــه می دانن ــما چ ــد و از ش ــری می کنن ــه فک ــما چ ــورد ش ــت! در م چیس
ــرکت  ــما ش ــاِت ش ــا و جلس ــاًل در برنامه ه ــتند؟ قب ــنا هس ــما آش ــا ش ــا ب آی
کرده انــد؟ اگــر شــخصی از شــرکت کننده گان، دیــدی منفــی نســبت بــه شــما 
ــما  ــای ش ــما و صحبت ه ــک، ش ــورت اتوماتی ــِن او به ص ــد، ذه ــته باش داش
ــد  ــی روی می دهن ــب زمان ــات، اغل ــل اتفاق ــن قبی ــرد. ای ــد ک ــر خواه را فیلت
ــول،  ــور معم ــود. به ط ــزار می ش ــازمان ها و ادارات برگ ــمینار در س ــه س ک
ــرکت  ــمینار ش ــاری در س ــورت اجب ــازمان ها، به ص ــل س ــن قبی ــاِن ای کارکن
می کننــد. نگــرش مخاطبــان دو قســمت دارد: اول نگــرش نســبت بــه 

ــخنرانی. ــه موضــوع س ــخنران و دوم نســبت ب شــخص س
ــه  ــد نســبت ب ــان بای ــخنران: مخاطب ــه س ــبت ب ــان نس ــرش مخاطب 1.  نگ
ــد.  ــول کنن ــش را قب ــا صحبت های ــند ت ــته باش ــوب داش ــِس خ ــخنران ح س
ــک  ــورد بحــث ی ــه ســخنران در موضــوع م ــد ک ــول کنن ــد قب ــان بای مخاطب
ــرض  ــاًل: ف ــت. مث ــوردار اس ــی برخ ــت کاف ــت و از صالحی ــص اس متخص
ــروت ســخنرانی  ــورد راه هــای کســب ث ــد یــک ســخنران بخواهــد در م کنی
ــیده  ــی نپوش ــیک و مرغوب ــاس ش ــت و لب ــراچه اس ــرش س ــا موت ــد، ام نمای
اســت؛ بــه نظــر شــما مخاطــب چگونــه قضــاوت خواهــد کــرد؟ یــا این کــه 
ــان  ــا همکاران ت ــد، ام ــخنرانی نمایی ــان س ــرای همکاران ت ــد ب ــما بخواهی ش
ــما  ــد ســخنرانی ش ــر می کنی ــد؛ فک ــاور ندارن ــما را ب ــش ش ــا و دان توانایی ه

ــق خواهــد شــد؟ موف
2.  نگــرش مخاطبــان نســبت بــه موضــوع ســخنرانی: موضــوع ســخنرانی 
مهــم اســت. بــرای بعضی مخاطبــان ممکن اســت موضــوع جنبــۀ غیرضروری 
و تجملــی و بــرای برخــی دیگــر ممکــن کامــاًل جنبــۀ ضــروری داشــته باشــد. 
مثــاًل: یادگیــری مهــارت ســخنرانی را عده یــی کامــاًل غیرضــروری و تجملــی 
ــک کارگاه  ــور در ی ــتن و حض ــت گذاش ــه وق ــر ب ــا حاض ــد و حت می دانن
آموزشــی رایــگان را ندارنــد. از طــرف دیگــر، افــرادی بــرای ارتقــای شــغلی 
ــت  ــادی هــم باب ــۀ زی ــد هزین ــد و حاضرن ــزاری بســیار مهــم می دانن آن  را اب
آن بپردازنــد و تــازه ایــن هزینــه را هــم یــک ســرمایه گذاری عالــی می داننــد.

راهکارهای پیشنهادی شما، چه منافعی برای آن ها دارد؟
مــواردی پیــش می آیــد کــه شــما بــه ســخنرانی بــرای کارکنــان یــک ســازمان 
دعــوت می شــوید. ممکــن اســت افزایــش بهــره وری و توانمنــدی ســازمان، 
منفعــت مســتقیمی بــرای نفــرات شــرکت کننده نداشــته باشــد و یــا حداقــل، 
ــه ســخنان  ــا ب ــه باشــد. در آن  صــورت، آن ه درک شــرکت کننده گان این گون
شــما گــوش نخواهنــد کــرد. بایــد در مرحلــۀ تحقیقــات و مطالعــات بــرای 
ــد و  ــر بگیری ــان در نظ ــرای مخاطب ــی را ب ــخنان تان منافع ــخنرانی، در س س
ــخنرانی  ــدای س ــد در ابت ــال: می توانی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــو کنی ــا را بازگ آن ه
ــم  ــده، 5 روش را بررســی می کنی ــۀ آین ــا 50 دقیق ــد: ت ــه بگویی خــود این گون
ــز در  ــد شــما را نی ــروش شــرکت، افزایــش درآم ــر افزایــش ف کــه عــالوه ب
بــر خواهنــد داشــت. بایــد بتوانیــد اشــتیاق حضــار را برانگیزیــد تــا مشــتاق 
ــی  ــل از طراح ــه قب ــور، همیش ــن منظ ــرای ای ــوند. ب ــما ش ــای ش صحبت ه
ســخنرانی، ســواالت زیــر را از خودتــان بپرســید و بــه آن هــا پاســخ دهیــد:

ــی  ــه ســخنان شــما چــه مزایای ــد. توجــه ب ــع آن هــا را شناســایی کنی •  مناف
ــرای آن هــا خواهــد داشــت؟ ب

ــر  ــا در ب ــرای آن ه ــی را ب ــج مثبت ــه نتای ــما چ ــنهادی ش ــای پیش •  راهکاره
ــد داشــت؟ خواه

ــب  ــودمندی یی نصی ــه س ــد، چ ــل کنن ــما عم ــای ش ــه توصیه ه ــر ب •  اگ
ــود؟ ــا می ش آن ه

ــان  ــر زم ــود. ه ــد ب ــان خواهن ــدن مخاطبان ت ــن ش ــِد روش ــوارد کلی ــن م ای
ــا  ــد ب ــدند، می توانی ــه ش ــخنان تان بی توج ــه س ــبت ب ــد نس ــاس کردی احس
بیــان کــردن یکــی از ایــن مــوارد، بــه راحتــی کلیــد روشــن شــدن آن هــا را 

فشــار دهیــد.

رسول خان امین /بخش چهـل و نهـم  

تالس دارای استعداد و هوش فراوان بود. کنجکاوی و ژرف نگری از همان 
دوران نوجوانی، او را از دیگر هم اقرانش متمایز و ممتاز می ساخت. وی 
عالقۀ زیادی به ریاضیات و هندسه داشت. از این رو وی به زودی به تسلط 
و اشراف کافی در علم هندسۀ زماِن خود نایل گشت. برخی او را نخستین 
مهندس راه و ساختمان نام نهاده اند. چرا که وی مسیر رودخانۀ هیالس 
را تغییر داد تا شاه »کراسوس« بتواند از آن جا عبور نماید. در آن دوران 
این عمل به عنوان یک شاهکار تاریخی تلقی می گشت و از این رو در 
کتاب های تاریخی نیز به عنوان یک عمل خارق العاده و مهم ثبت و ضبط 
گردیده است
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هرشام را با خواب با سر خورده گی دارم
هر روز با افسرده گی افسرده گی دارم

از بس که تابستان تر از گرمای بلخ هستم
فصل خزانش را پُر از پژمرده گی دارم

یک چیز، یک چیِز چنان چسپیده در جانم
انگار اصاًل داغ مادرمرده گی دارم

در چشم هایم برف می بارد، دلم سرد است
قلِب چنان گنجشک سرماخورده گی دارم

تنها نه این که از دل و دنیای تو دورم
از خویش و از بیگانه دل آزرده گی دارم
این روزها هر چیز بازی می کند با من
آن قدر می بازم که حس بُرده گی دارم

هر شام را با خواب با سر خورده گی دارم
هر روز با افسرده گی افسرده گی دارم

از حافــظ و ســعدی و موالنــا و بیــدل کــه بگذریــم؛ غــزل 
ــات  ــا در ادبی ــه  قدم ــد ک ــات می کن ــا ادبی ــروز کاری ب ام
می کردنــد. ســهراب سلســال ســتارۀ نام آشــناِی غــزل 
ــتر  ــود و بیش ــی می ش ــر آفتاب ــا کمت ــت، ام ــتان اس افغانس
خــود  ســایه های  تعقیــب  بــه  می تابــد.  خــودش  در 
اســت، دچــار وجــود و بنیــۀ شــوریدۀ خــود اســت. شــاید 
ــدن  ــی دی ــی، نوع ــلوک درون ــیر و س ــن س ــای ای از مفاده
ــژه  ــز در آن اب خــود از چشــم اشــیایی اســت کــه خــود نی
ــژه گاهــی  ــه حیــث اب شــامل اســت. درســت کــه انســان ب
ــا  ــه م ــن ک ــرد، همی ــرار می گی ــودی ق ــی خ ــورد بررس م
ــود  ــوال خ ــن س ــتم؟« ای ــی هس ــن ک ــیم »م ــود می پرس خ
ــا ســوژۀ  ــژه اســت ی ــورد ســوال اســت. مگــر انســان اب م
شناســایی؟ اصــاًل جســمی کــه فــرودگاه درد اســت، مهــم 
ــل  ــر صــادق هدایــت »... مث ــه تعبی ــی کــه ب ــا ذهن اســت ی
ــد«؟ ــورد و می تراش ــته می خ ــزوا روح را آهس ــوره در ان خ
اگــر شــعر و یــا مشــخصًا غــزل را نوعــی معرفــت انســانی 
بــه شــمار بیاوریــم، آقــای سلســال کســی اســت کــه درگیــر 
ــی  ــا دچــار همچــون معرفت ــت اســت و ی ــوع معرف ــن ن ای
شــده اســت؛ می خواهــد بگویــد کــه انــدوه بشــر را پایانــی 
نخواهــد بــود. بــا مأخــذ از میشــل فوکــو »تیاتــر کلمــات« 

ــم. ــم بنامی می توانی
می کنــد؛  پانتومیــم  را  زنده گــی  کلمــات خــود  بــا  او 
ــا در  ــان و ی ــد، در زب ــاق می افت ــن اتف ــه در ذه ــی ک بازی ی
جســم فــرود می آیــد. عناصــری کــه در غزل هــای سلســال 
- بــه ویــژه در غــزل بــاال - تولیــد عاطفــه می کنــد، بیشــتر 
ــان  ــی بشــر اســت؛ هم ــه فرومانده گ ــه ب رویکــرد هنرمندان

ــوودی  ــای هالی ــی در فلم ه ــه گاه ــری ک ــی بش فرومانده گ
ــینمای  ــم در س ــی ه ــم و گاه ــی می بینی ــگ جهان ــر جن ژان

مفهومــی ایتالیــا. 

وقتی سخن از:
 »قلب چنان گنجشک سرماخورده گی دارم« 

پرنــدۀ  وضعیــت  این کــه  ضمــن  می آیــد،  میــان  بــه  
»احســاس  کامــو  گفتــۀ  بــه  و  می بینیــم  را  جانــداری 
ــاعر  ــتن ش ــی انگاش ــد«؛ یک ــان دســت می ده وحــدت به م
بــا گنجشــک، تنهــا یــک  صــور قریحــی شــاعرانه نیســت. 
ــود  ــت وج ــب اصال ــه مکت ــی ک ــتم هنگام ــرن بیس در ق
ــو  ــود، آلبرکام ــود ب ــکوفایی خ ــیالیزم« در اوج ش »اگزستنس
خــط فکــری خــود را از ایــن مکتــب جــدا ســاخت؛ زیــرا 
ــود  ــوه وج ــزا و بالق ــت مج ــه فردی ــود ک ــرده ب ــی  ب وی پ
ــا  ــذار اســت، همان ــدارد و آن چــه در بشــر بیشــتر تأثیرگ ن
ــیا  ــا اش ــوران و حت ــان و جان ــا هم نوع ــدت ب ــس وح ح

ــت. اس

»از بس که تابستان تر از گرمای بلخ هستم« 
ــد؛  ــت را مشــخص می کن ــوع فردی ــو دو ن ــگل داونامون  می
ــرد  ــخصۀ ف ــا مش ــه همان ــی ک ــت اجتماع ــت فردی نخس
میــان دیگــر همنوعــان اســت، و دیگــر فردیــت عمیــق یــا 
ــا در  ــت و تنه ــوم نیس ــدان معل ــش چن ــه کیفیت ــدا ک بی ص
ــود.  ــر می ش ــا ظاه ــس و ی ــه ح ــت ک ــق اس ــی مطل تاریک
ابــن ســینای بلخــی در شــرح مســألۀ وجــود ارســطو 
ــی  ــث کاف ــن مبح ــرح ای ــرای ش ــه ب ــارزی دارد ک ــال ب مث
ــی،  ــت بی وزن ــت: »در حال ــن اس ــاده چنی ــان س ــه  زب و ب
هنگامــی کــه هیــچ گرمــی و ســردی  نیســت، هیــچ جاذبــه 
ــه دســت تان  ــزی ک ــا چی ــه  تنه ــدارد، ب و اشــیایی وجــود ن
ــه  ــت ک ــر آن اس ــتید. بیانگ ــان هس ــد، خودت ــر می کن گی
خودکــوری در عمیق تریــن و تاریک تریــن بخــش؛ بــه 
بیــان دکارت شــاید غــدۀ صنوبــری مغــز پنهــان اســت کــه 
ــرده  ــان ک ــیخ الرئیس بی ــه ش ــی ک ــت خاص ــط در حال فق
اســت ظهــور می کنــد. بــه دیــدگاه میــگل داونامونــو، 
ــِت  ــن فردی ــه ای ــم ک ــاز داری ــادی نی ــان زی ــه  زم ــوز ب هن
عمیــق چــون وجــدان دوم یــا حــس هفتــم خــود را بــروز 
ــا  ــه ب ــن مقال ــده گان ای ــام خوانن ــدارد تم ــکان ن ــد. ام بده
ــا  ــی حت ــند، ول ــق باش ــپانیوی مواف ــندۀ هس ــدگاه نویس دی
زمــان بــاالی تاریک تریــن نقطــۀ وجودمــان می گــذرد 
ــون  ــاعران چ ــت. ش ــل اس ــه تکام ــوم ب ــان محک و همچن
نــگاه ژرفــی بــه محتــوای جهــان دارنــد، گاهــی ناخــودآگاه 

ــم عمــل  ــا حــس هفت ــد وجــدان دوم ی ــری همانن ــه تعبی ب
می کننــد. محــو شــدن در اشــیا، داشــتن حــس گنجشــک... 
در حقیقــت یکــی شــدن بــا ُکل و فرورفتــن در کل بــزرگ، 
و پــرورش ایــن چنیــن فعلــی  کــه تــا کنــون واژه یــی بــرای 
ــهراب  ــعرهای س ــتر در ش ــت، بیش ــده اس ــف نش آن کش
سلســال تجلــی می کنــد. وی وقتــی شــعر می نویســد، 
محــو کل می شــود، یــا بهتــر بگویــم کل در او محــو 
می شــود. قدیســه تِِریســا ســخن مشــهور پیرامــون الوهیــت 
ــود: »الوهیــت در حقیقــت کل در کل اســت«. اگــر  گفتــه ب
ــم،  ــی بپنداری ــن فراعقل ــس ناهمگ ــان ح ــت را هم الوهی
همچنــان ادبیــات همــان نیایــش مذهبــی اســت، پــس گفتــه 
می توانیــم کــه غــزل در حقیقــت کل در کل اســت، و اینجــا 
ــه  ــتی ک ــان هس ــو هم ــد: ت ــان می گفتن ــه رومی ــان ک همچن
پیشــۀ توســت. بــر اســاس قضیــۀ کل در کل شــاعر مبــدل 

ــت. ــعر اس ــان ش ــاعر هم ــود. ش ــعر می ش ــه ش ب
ــای  ــاالی غزل ه ــخصًا ب ــد، مش ــت بده ــت دس ــر فراغ اگ
ــت؛  ــم پرداخ ــتر خواه ــق بیش ــا تعم ــال ب ــهراب سلس س
چــون شــخصًا متوجــه ســیکل تکامــل واژه هــای او در شــعر 
ــت  ــان کیفی ــل هم ــی فع ــای او گاه ــه در غزل ه ــودم ک ب
ــون  ــتند چ ــا واژه نیس ــا تنه ــت و واژه ه ــه اس ــی قضی اصل
یاخته هــای به هــم متحدنــد، خالــق خــود یــا همــان شــاعر 

خــود را می ســازند. 

این روزها هر چیز بازی می کند با من
آن قدر می بازم که حس بُرده گی دارم

ــای  ــر آق ــد منحص ــه می توان ــی ک ــاختار زیبای ــن س ضم
سلســال باشــد، در ایــن بیــت دقیقــًا غــرق شــدن شــاعر را 
ــه  ــایی ک ــرق شــدن تماش ــا نشســت. غ ــه  تماش ــوان ب می ت
ــه  ــرد ک ــاره ک ــوف اش ــروق چخ ــتان مغ ــه داس ــوان ب می ت
ــدازم  ــودم را در آب می ان ــده خ ــود: »بن ــاز می ش ــن آغ چنی
ــک  آدم  ــدِن ی ــرق ش ــرۀ غ ــای منظ ــی از تماش و جناب عال
ــه  ــت ک ــن اس ــاوت در ای ــط تف ــوید!« فق ــتفیض می ش مس
ــی  ــدان اجتماع ــت وج ــا حضورداش ــوف ب ــتان چخ داس
ــدای  ــم خ ــه را از چش ــر صحن ــک تیات ــبیه ی ــت ش درس
روایتگــر تعریــف می کنــد و شــخصیت داســتان نیــز هــدف 
ــال  ــهراب سلس ــدن س ــرق ش ــدن از آب دارد. غ ــرون ش بی
ــود  ــه قصــد محــو شــدن و ناب ــه شــاعر ب ــن اســت  ک چنی
ــدن از  ــرون آم ــرای بی ــدی ب ــود و قص ــرق می ش ــدن غ ش
ــن بیــت، شــاعر خودشــان را  آب نــدارد. واژه هــا در ای
ــم،  ــر می کنی ــه فک ــتیم ک ــی هس ــا همان ــرا م ــد؛ زی می بلعن
ــده  ــازد، خــود برن ــدان می س ــدۀ می ــمارا بازن ــه ش ــی ک فعل

اســت.
ــام  ــه ن هــدف ایــن اســت کــه گاهــی در غــزل شــخصی ب
ــت  ــا »در نخس ــت. گوی ــود اس ــو و ناب ــاًل مح ــاعر کام ش
کلمــه بــود، کلمــه نــزد خــدا بــود، کلمــه خــدا بــود.« شــاعر 
ــر  ــات ب ــد. کلم ــه بباف ــی، کلم ــار اســت در کل زنده گ ناچ
ــِت او شــوند و این جاســت  او غالــب شــوند، کلمــات هوی
ــود می شــود، چــون  خــود را در کلمــه غــرق می کنــد و ناب
شــاعر بــه قــول عفیــف باختــری »تمــام جــان و جنــم خــود 

ــود.« ــور می ش ــازد و در آن محص ــه می س را کلم
ــرق  ــود را غ ــن خ ــاعری چنی ــه ش ــد ک ــش می آی ــم پی ک
ــروق  ــتان مغ ــون داس ــازد، و همچ ــود بس ــات خ در کلم
ــن تماشــا  ــز تماشــایی اســت و ای ــن غــرق نی چخــوف، ای
همــان هنــر اســت کــه مــرد مغــروق می خواســت در 

اســکلۀ ماهی گیــران دهــد.

یــا   )ethnomusicology( اتنوموزیکولــوژی 
ــیقی  ــۀ موس ــم مطالع ــوان عل ــی« را می ت ــی قوم »موسیقی شناس
ــا نام هــای دیگــری  در بســتر فرهنــگ دانســت. ایــن علــم را ب
یــا   comparative musicology می شناســند:  نیــز 
 anthropology of music ــز ــی و نی موسیقی شناســی تطبیق
و  موســیقی  انسان شناســی  یــا   music anthropology و 
همچنیــن عناوینــی چــون موســیقی ملــل، موســیقی فولکلــور، 

ــی. ــوام غیراروپای ــیقی اق موس
ــش اول  ــود دارد. گرای ــم وج ــن عل ــده در ای ــش عم دو گرای
کــه بــه موسیقی شناســی متمایــل اســت، اتنوموزیکولــوژی 
ــرد  ــل، رویک ــد. در مقاب ــی می دان ــاخۀ موسیقی شناس را زیرش
ــر شــاخۀ  ــم را زی ــن عل ــش دارد و ای ــگ گرای ــه فرهن دیگــر ب
در  می دانــد.  )انسان شناسی/مردم شناســی(  آنتروپولــوژی 
اتنوموزیکولــوژی موضوعاتــی چــون موســیقی، رقــص، ســازها 
بــه عنــوان موضوعــات کالســیک در کنــار بســیاری از مفاهیــم 
جدیدتــر چــون کارکــرد و جایــگاه موســیقی، ژســت ها و رفتــار 
ــی  ــی بررس ــا جهان ــی ی ــگ محل ــک فرهن ــتر ی ــره در بس و غی

می شــود. 
ــام موسیقی شناســی  ــا ن ــدا ب ــم در ابت ــن عل از نظــر تاریخــی ای
تطبیقــی )comparative musicology( شــناخته می شــد 
در  دارد.  موسیقی شناســانه  رویکــردی  بیشــتر  هرچــه  کــه 
قــرن نوزدهــم و بــا گســترش مطالعــات بــر فرهنگ هــای 
ــورد  ــز م ــی نی ــیقی های غیراروپای ــۀ موس ــی، مطالع غیراروپای
نتیجــه پژوهش گرانــی چــون کارل  توجــه قرارگرفــت در 
ــال  ــس، ب ــورت زاک ــتل، ک ــورن باس ــک ون ه ــتامف، اری اش
ــیقی ها  ــت از موس ــن دس ــۀ ای ــه مطالع ــران ب ــاک و دیگ بارت
پرداختنــد. در واقــع مطالعــه موســیقی غیراروپایــی وجــه تمایــز 

ــی  ــم موسیقی شناس ــی و عل ــی تطبیق ــیک، موسیقی شناس کالس
در بــدو پیدایــش ایــن علــم اســت. بــا تغییــر نگــرش و تأکیــد 
ــت  ــاپ کونس ــیقی، ی ــات موس ــگ در مطالع ــۀ فرهن ــر مطالع ب
ــام ایــن علــم پیشــنهاد کــرد.  ــرای ن واژۀ اتنوموزیکولــوژی را ب
 mousike ،بــه معنــای قــوم ethnos واژه یــی کــه ترکیبــی از
ــا  ــناختن اســت. ب ــای ش ــیقی و پســوند logy در معن ــا موس ی
ــوژی از  ــای اتنوموزیکول ــر، حوزه ه ــای جدیدت ورود رویکرده
ــروز  ــت و ام ــی گســترش یاف ــوام غیراروپای ــرۀ موســیقی اق دای
ــن  ــود. آل ــامل می ش ــان ش ــیقی را در جه ــواع موس ــی ان تمام
 anthropology of music ــام ــت ن ــس از کونس ــان پ مری
ــرد  ــان دهندۀ رویک ــه نش ــنهاد داد ک ــم پیش ــن عل ــرای ای را ب

ــت.  ــیقی اس ــات موس ــش در مطالع ــی او و پیروان فرهنگ
از اولیــن روش هــای مــورد اســتفاده در اتنوموزیکولــوژی 
آوانــگاری اســت کــه ریشــه در موسیقی شناســی تطبیقــی دارد. 
ــل ویژه گی هــای  ــز تحلی ــه منظــور مقایســه و نی ــگاری ب از آوان
می شــود.  اســتفاده  مختلــف  فرهنگ هــای  موســیقایی 
تیوری هــای  و  روش هــا  از  اتنوموزیکولــوژی  امــروز  امــا 
شــاخه های مختلــف علــوم اجتماعــی و انســانی به ویــژه 
جامعه شناســی  و  مطالعات فرهنگــی  انسان شناســی فرهنگی، 
بهــره می گیــرد. برخــی از اتنوموزیکولوژیســت ها بــه مطالعــات 
ــیوۀ  ــه ش ــر، ب ــد. برخــی دیگ ــش دارن ــیقی گرای تاریخــی موس
ــروه  ــاِن گ ــت در می ــور و فعالی ــا حض ــارکتی و ب ــاهدۀ مش مش
می پردازنــد.  موســیقی  مطالعــۀ  بــه  مطالعۀ شــان  مــورد 
بســیاری از مطالعــات اتنوموزیکولوژیســت ها نیــز دارای بخــش 
ــورد  ــروه م ــی گ ــای فرهنگ ــریح ویژه گی ه ــک و تش اتنوگرافی
بررســی اســت. برخــی دیگــر از پژوهش هــا نیــز توســط 
بــر  ویژه یــی  تأکیــد  کــه  می شــود  انجــام  انسان شناســان 
فرهنــگ و کاربــرد و جایــگاه موســیقی در یــک فرهنــگ خــاص 
ــی در  ــگاه ویژه ی ــم جای ــانه ه ــای زبان شناس ــد. رویکرده دارن
مطالعــات اتنوموزیکولوژیــک دارنــد. از دیگــر روش هــای مورد 
اســتفاده در اتنوموزیکولــوژی، آیکونوگرافــی اســت کــه بیشــتر 
در مطالعــات تاریخــی موســیقی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
امــروز شــاخه های جدیــدی چــون اتنوموزیکولــوژی شــناختی 
و مطالعــۀ موســیقی بــا اســتفاده از تحلیل هــای کمپیوتــری نیــز 
ــرار  ــن رشــته ق ــا و شــاخه های ای ــا، تیوری ه ــرۀ روش ه در زم

گرفته انــد.
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از روزگاری کــه متفکــران کالســیک، جهــان را بــه انتزاعی و 
انضمامــی تقســیم کردنــد تــا امــروز »مــن« در صورت هــای 
ــت و  ــی اس ــان انضمام ــه جه ــق ب ــه متعل ــی« ک ــن واقع »م
»مــن آرمانــی« کــه منصــوب بــه جهــان انتزاعی ســت، 
مطــرح بــوده اســت. یکــی آن، توانایی هــا و امکانــات 
ــی  ــری آرزوهای ــرد و دیگ ــر می گی ــی را در ب ــدود آدم مح
ــروع  ــی ش ــکل از جای ــا مش ــان ها را؛  ام ــدود انس ــا مح ن
می شــود کــه انســان بــه دنبــال »مــن« واقعــی اش در جهــان 
انتزاعــی برآیــد و همیشــه آنجــا مســکن گزینــد. شــاید یکــی 
از آرزوهایــی نامحــدود آدمــی »امیــد«، »آزادی« و »آرزو« او 
باشــد، وقتــی در جهــان انضمامــی بــا توانایی هایــی محــدود 
از یک ســو و پیرامــون بســته از ســوی دیگــر، روبــه رو 
باشــد و نتوانــد شــاهد تحقــق آن امیــال و امیدهایــش باشــد، 
راه و ســفری دیگــری را در پیــش می گیــرد تــا خــالء خــود 
ــش  ــن واقعــی« خوی ــت »م ــرای تثبی ــرده و تقــال ب ــر ک را پُ
نمایــد. بدین ترتیــب دقیق تریــن تقســیم بندی را در ایــن 
بــاب، چارلــز کولــی انسان شــناس معــروف امریکایــی 
کــرده اســت. او »من«هایــی آدمــی را بــه پنــج بخــش 
تقســیم کــرد: یکــی »مــن واقعــی« کــه خــود انســان هــم آن 
ــوم  ــودم دارم، س ــن« از خ ــوری که»م ــد، دوم تص را نمی دن
تصــوری کــه شــما از »مــن« داریــد، چهــارم تصــوری کــه 
شــما از تصــور »مــن« راجــع بــه منیــت »مــن« داریــد و پنجم 
تصــوری کــه »مــن« از تصــور شــما راجــع بــه خــودم دارم. 
عــالوه بــر آن هــا دو »مــن« دیگــر هــم داریــم، یکــی »مــن 
مــدرن« یعنــی مــِن کــه می اندیشــد، بیــش از آن کــه حضــور 
داشــته باشــد و دوم »مــِن« کــه رد آن را می تــوان در فلســفۀ 
ــد،  ــاده ان ــام نه ــی« ن ــن بازتاب ــه آن را »م ــت، ک ــگل یاف ه
ــر  ــت و س ــرده اس ــم ک ــودش را ُگ ــه راه خ ــی ک ــی من یعن
ــد.  ــدا کن ــری پی ــۀ دیگ ــا آن را در آیین ــردد ت ــردان می گ گ
هنگامــی  کــه آدمــی شــخصًا در امــر خــود شناســی ناتــوان 
آیــد و بــه ایــن راز مهــم هســتی پــی نبــرد، ســعی می کنــد 

ــه »خودشناســی در آیینــه دیگــری« بدهــد.  کــه تــن ب
ــد کــه جهــان  ــان کردن ــی بی ــن »من«هــا را در زمان آن هــا ای
متشــکل از دو بخــش بــود )ذهنــی و عینــی(، امــا در کنــار 
ــم  ــری ه ــی دیگ ــا جهان ــفی، بعده ــای فلس ــن جهان ه ای
ــام  ــازی ن ــان مج ــراً جه ــه ظاه ــد ک ــزوده ش ــا اف ــه آن ه ب
ــه  ــت و ن ــی اس ــان حقیق ــه جه ــل ن ــی در اص ــت، ول گرف
جهــان مجــازی، ولــی همزمــان هــم جهــان مجــازی اســت 
و هــم جهــان حقیقــی، از ایــن حیــث جهــان حقیقی نیســت، 
کــه چــون جهــان انتزاعــی و بیــن الذهانــی اســت، از ایــن 
ــوژه هایی  ــو س ــه از یک س ــت، ک ــی اس ــان واقع ــث جه حی
ــم  ــه دســت می شــود، در عال ــان دســت ب ــن جه ــه در ای ک
بیــرون وجــود دارد، ولــی مــا تــالش می کنیــم کــه بــه ایــن 
ســوژه ها معنایــی دیگــری بدهیــم و عالمــی نــو در افگنیــم 
ــم  ــرون، روح دیگــری بدهی ــم بی ــر عال ــی ب ــه عبارت ــا ب و ی
ــیاه  ــنگین، س ــبک و س ــوژه ها را س ــان س ــل دل م ــر می و ب
ــی  ــان بیرون ــا جه ــم ت ــال کن ــات و ابط ــا اثب ــفید و ی و س
ــر وقــف مرادمــان بچرخــد، از ســوی دیگــر وقتــی شــما  ب
ــان نشســته اید و از طریــق جهــان مجــازی  پشــِت کمپیوترت
ــاز  ــالن شــی را نی ــه ف ــد ک ــه فروشــگاه ها دســتور می دهی ب
دارم، ســاعتی نگذشــته، بــه نشــانی شــما فرســتاده می شــود، 

ــان دارد. ــن دو جه ــق ای ــر تلفی دال ب
ــن جهــان در دل جهــان واقعــی به وجــود   هرچــه باشــد ای
ــرانه و  ــکار آن کار سبک س ــه ان ــت ک ــع آن اس ــده و تاب آم
غیرواقعــی اســت. بــه ایــن دلیــل کــه اینــک انســان همیــن 
جهــان واقعــی بــه هــر دلیلــی از آن دل زده شــده و 
ــِن«  ــا تصــوری »م ــی و ی ــی دســت نیافت ــد رؤیای می خواهن
ــن  ــد. ای ــتجو کنن ــازی جس ــان مج ــودش را در جه از خ
گــروه یــا دل بــه دریــا می زننــد و تصــوری کــه از »منیــت« 
خــودش دارنــد را آفتابــی می کننــد و یــا حســاب های 
ــاب تصــوری از »مــن«  ــال بازت ــه دنب جعلــی می ســازند و ب
ــران  ــت کارب ــا اکثری ــد؛ ام ــل می گردن ــردۀ جه ــی در پ واقع
ــردن  ــدا ک ــبوک، در پی ــژه فیس ــازی به وی ــان مج ــن جه ای
ــعی  ــد و س ــرگردان ان ــان س ــی ش ــن« واقع ــوری از »م تص
می کننــد کــه »مــن« واقعی شــان را در تصــور دیگــران 
بیاینــد و بــه همیــن دلیــل ســاعت وار »تصویــر« نشــر 
می کننــد تــا دیــدگاه و نظریــات دیگــران را در مــورد »مــن 
واقعی«بداننــد و از ایــن طریــق جایــگاه اجتماعــی خودشــان 
ــن  ــی از ای ــان واقع ــا در جه ــر این ه ــد. اگ ــک بزنن را مح
ناحیــه رنــج نمی بردنــد و خودشــان را همــان گونه یــی 
ــه  ــه ب ــود ک ــازی نب ــد، نی ــدا می کردن ــد، پی ــه فکــر می کنن ک
دنبــال دریافــت و پیــدا کــردن خویشــتن خویــش در جهــان 
ــد.  ــی باش ــور، واقع ــه آن تص ــتند، بی آنک ــازی می گش مج
ــبتی  ــچ مناس ــس را بی هی ــن عک ــی روزی چندی ــی کس وقت
ــه نمایــش می گــذارد و تمــام ســاعت  در جهــان مجــازی ب
منتظــر دیدگاه هــا و برخوردهــای کاربــران فیســبوک اســت، 
ــه شــما  ــال ایــن اســت کــه ب ــه دنب بیشــتر از هــر چیــزی ب
ــا  ــتم(، حت ــا هس ــد )این ج ــوش نکین ــرا فرام ــه م ــد ک بگوی
ــان  ــش در جه ــردۀ خوی ــم ک ــال ُگ ــه دنب ــته از آن ب گذش
ــچ  ــد و بی هی ــی می خوان ــی کتاب ــر کس ــت. اگ ــی اس بیرون
ــه  ــان ب ــد، همچن ــی می  کن ــس آن را همه گان ــوردی عک م
ــه  ــد ب ــت و می خواه ــودش اس ــی« خ ــن واقع ــال »م دنب
ــا هــم رؤیایــی  شــما گــوش زد کنــد کــه او را بشناســید وی
ــه آن دســت  ــد ب دارد کــه در جهــان غیــر مجــازی نمی توان
یابــد.  وقتــی نمازگــزاری، تصویــری از دعــا و نیایــش اش بــا 

خداونــد را همه گانــی می کنــد، مســلمًا بــه طمانینــۀ باطنــی 
ــما  ــا را از ش ــن دع ــد ای ــد براین ــه و می خواه ــت نیافت دس
ــن نمــاز و دعــا  ــاور داشــت کــه ای بخواهــد، چــون اگــر ب
بــر درگاه حــق الجــواب نمی مانــد، قطعــًا آن را در معــرض 
ــی شــما نمی گذاشــت. اگــر کســی از  »پســند« و دیدگاه های
تنهایــی در ایــن جهــان رنــج نمی بــرد، دلیلــی نــدارد کــه در 
فیســبوک بنویســد کــه »مــن از خــودم تکیه گاهــی ســاخته ام 
ــا نیــاز بــه دل ســوزی  و نیــازی بــه هیــچ کســی نــدارم و ی
ــدی  ــج تردی ــدارم و...« او بی هی و دوســت داشــتن کســی ن
ــازی  ــی بی نی ــدی مدع ــاز دارد و از نیازمن ــه نی ــد ک می دان
اســت، مســلمًا نیــاز بــه کســی دارد کــه تصــوری خــودش 
ــور  ــر آن تص ــا اگ ــد، حت ــه او بگوی ــن « او ب ــارۀ »م را در ب

ــر واقعــی باشــد. صــوری و غی
ــه  ــای مدرنیت ــا و پیامده ــا از میوه ه ــم، این ه از حــق نگذری
اســت، چــون یکــی از پیامدهــای مهــم و قابــل تأمــل 
مدرنیتــه، غفلــت از »حقایــق و اصالت هــا« و چســپیدن 
ــن  ــی» م ــت، یعن ــی اس ــی های زنده گ ــر و حواش ــه ظواه ب
بازتابــی«.  متولیــان ایــن »مــن« بــه دنبــال اصالــت و حقیقــت 
ــا  ــد آن ه ــه می خواهن ــتند، بلک ــم نیس ــوژه ها و و مفاهی س
را در آیینــه دیگــران ببینیــد. ایــن غفلتــی اســت کــه حتــی 

ــل اســت.  ــت خــود غاف ــدرن از غفل خــود انســان م
این هــا، یــک معنــای دیگــری هــم دارنــد، یعنــی تــن دادن 
بــه نیهیلیســم و بــی ارزش شــدن ارزش هــا در جهــان واقعــی 
ــد و  ــی ص ــر آلمان ــوف عصیان گ ــن فیلس ــه ای ــت. نیچ اس
ــت  ــه حکای ــود »آنچ ــه ب ــروز  گفت ــش از ام ــال پی ــزده س ن
می کنــم تاریــخ دو ســدهِ آینــده اســت. مــن وصــف 
می کنــم آنچــه را کــه در شــرف آمــدن اســت. آنچــه دیگــر 
ــد؛ )ظهــور نیهیلیســم(«.  ــی دیگــر بیای ــه گونه ی ــد ب نمی توان
ــا  ــد، ارزش ه ــچ کاری نکن ــگاری هی ــا هیچ ان ــم وی نیهلیس
خیابــان  در  را  انســان  و  می دهــد  جلــوه  بــی ارزش  را 
ــه  ــا ســرگردان ب ــد ت تصمیم گیــری تــک و تنهــا رهــا می کن
ــد.  ــت« برس ــه »بن بس ــت ب ــردد و در نهای ــی بگ ــال معن دنب

آدمــی از ســوی تبدیــل بــه حیــوان تنهــا و بدبیــن و نســبت 
ــر  ــوی دیگ ــا از س ــود، ام ــاد« می ش ــش »بی اعتم ــه هم نوع ب
ایــن بدبینــی و بی اعتمــادی نمی توانــد روان رنجــور او 
ــش دور  ــت او را از اطرافیان ــن وضعی ــد. ای ــکین ده را تس
ــر  ــم دم دیگ ــال ه ــه دنب ــود، ب ــه ش ــه متوج ــد، بی آنک می کن
می گــردد تــا تنهایــی اش را جبــران کنــد. همیــن کــه 
ــخیص  ــاده گی تش ــه س ــم، ب ــگاه کنی ــان ن ــر دور و برم ب
ــن  ــان چنی ــی واقعی ش ــیاری  ها در زنده گ ــه بس ــم ک می دهی
ــی کســی  ــی مهمان ــد، وقت ــه ان سرنوشــتی را در پیــش گرفت
ــه  ــد ک ــود، می بینی ــما می ش ــان ش ــا او مهم ــوید وی می ش
ــار  ــادی کن ــاعت های متم ــان س ــم میزب ــان  و ه ــم  مهم ه
هــم می نشــینند، بی آنکــه حرفــی بــرای گفتــن داشــته 
باشــند و حوصلــۀ بــرای شــنیدن. بــه تعبیر»یــووال هــراری« 
ــا عمــوزاده ام در ســویس آســان تر شــده،  صحبــت کــردن ب
ولــی صحبــت کــردن بــا همســرم هنــگام صبحانــه ســخت تر 
شــده اســت؛ زیــرا او دایمــًا بــه جــای نــگاه کــردن بــه مــن، 
بــه گوشــی هوشــمندش نــگاه می کنــد.  بــه تعبیــر ســعدی 
»خــود در میــان جمــع و دلــم جــای دیگری ســت« دلیلــش 
ــان را  ــی ش ــن« واقع ــد »م ــا نمی توانن ــه آن ج ــن اســت ک ای
ــکال  ــع فزی ــت در جم ــن بن بس ــی، ای ــه عبارت ــد، ب درباین
ــان مجــازی  ــه جه ــم نمی خــورد، ســریع ب ــه ه ــی ب و واقع

می رونــد.
ــی«  ــه »تنهای ــن دادن ب ــی ت ــع« به معنای ــز از »جم ــن گری  ای
اســت، اگــر شــخصی دیگــری از آن ســوی خــط بــا 
او هــم کالم شــود، انصافــًا ایــن دو »جمــع«،  هــم کالم 
ــد،  ــم ان ــا ه ــه ب ــا« در مواج ــان »تنه ــه دو انس ــتند، بلک نیس
کــه شــاید از »بــودن« بــا دیگــری خســته شــده باشــند. زیــرا 
ــدی«  ــم، »بی تعه ــتی بدانی ــی هس ــر بنای ــد« را زی ــر »تعه اگ
ــر نیســت،  ــکار پذی ــژه فیســبوک ان در جهــان مجــازی به وی
ــر  ــر« و اعــم در براب ــِن کارب ــر »م »بی تعهــدی« اعــم در براب
دیگــران. طبیعــی اســت کــه وقتــی کســی در جهــان واقعــی 
نســبت بــه دیگــران »بی تعهــد« و »بی  اعتمــاد« باشــد و 
ــه  ــای او را ب ــورش« پ ــادی« و »روان رنج ــن »بی اعتم همی
جهــان مجــازی می کشــاند، چه طــوری می توانــد آن را 
در جهــان دیگــری مراعــات نمایــد؟ وقتــی از کی یرکیــگارد 
در مــورد »مطبوعــات« پرســیدند، گفــت: عیبــش ایــن اســت 
کــه همــه چیــز را هم ســطح و غیرحضــوری می ســازد، کــه 
ــوان  ــر نت ــود. اگ ــی می ش ــی آدم ــث بی تفاوت ــت باع در نهای
ایــن دیــدگاه کی یرکیــگارد را بــر جهــان مطبوعــات تعمیــم 
ــر بخشــی از ایــن جهان)جهــان  ــوان آن را ب داد، قطعــًا می ت
مجــازی( تعمیــم داد. آدمــی در جهــان مجــازی حتــا 
ــن«  ــر از »م ــور دیگ ــه ها و تص ــر اندیش ــد در براب می توان
خــود نیــز بی تفــاوت و بی خیــال باشــد، اگــر چنیــن 
نیســت، پــس دلیــل رفتارهــای زیکزاکانــۀ اکثریــت کاربــران 
شــبکه های اجتماعــی چیســت؟ آدمیــان بســیاری را در ایــن 
ــوع  ــک موض ــداد ی ــه بام ــاهدیم ک ــازی ش ــت گاه مج زیس
دارنــد و شــامگام موضــع دیگــر، بی آنکــه موضــع اولیــش، 
جلــوی او را بگیــرد. رفتــار ایــن کاربــر از دو حالــت خالــی 
ــی  ــیده، هیاهوهای ــه نتیجــه نرس ــا خــودش ب نیســت، اوالً ب
ظاهــراً »صــوری« امــا هدف منــد مســیر کنــش او را انتخــاب 
ــرا  ــی او را ف ــرپای زنده گ ــدی س ــم بی تعه ــا ه ــد و ی می کن
گرفتــه اســت.  وقتــی کســی نســبت بــه اندیشــه ها و 
ــن  ــته باشــد، بدی ــد« نداش ــی خــودش »تعه موضع گیری های

معناســت کــه ســرش بــه بن بســت خــورده از غفلــت خــود 
غافــل اســت. در ایــن شــکی نیســت کــه جهــان غیرمجــازی 
ــد« اســت،  ــش، مســتلزم »تعه ــا و بدی های ــه نیکی ه ــا هم ب
بــه همیــن ســاده گی نمی تــوان هرگاهــی کــه دل مــان 
ــرار  ــر ق ــرار را ب ــم و ف ــر بازنی ــدات س ــت از تعه خواس
ترجیــح دهیــم؛ امــا در دنیــای مجــازی ســرباز زدن بــا تعهــد 
و  فــرار کــردن، تنهــا نیازمنــد یــک »کلیــک کــردن« اســت.  
شــماری باورمنــد انــد کــه شــاید زیســت مجــازی بــه مثابــۀ 
یــک زنده گــی و تجربــۀ دومــی جــذاب باشــد، امــا پرســش 
ــی  ــی دوم ــًا زیســت مجــازی، زنده گ ــه واقع ــن اســت ک ای
اســت و یــا پــاره کــردن زنده گــی، بازمانــدن از واقعیــت و 
ــر  ــا اگ ــردن؟ و ی ــا ک ــان مجــازی ره تکــۀ خــود را در جه
ــوش  ــتی و فرام ــز از رنج هس ــای گری ــه معن ــی آن را ب آدم
کــردِن محدودیت هــای جســم گرفــت و خــود را ناتوان تــر 
از آن دیــد کــه بــار هســتی را از دوشــش بــر دارد چــه؟ اگــر 
ــانیم و  ــا بکش ــه این ج ــون را ب ــل« افالط ــان »مث ــای جه پ
موجــودات جهــان واقعــی را ســایه بدانیــم، جهــان مجــازی 
اصــل اســت و یــا فــرع، اگــر اصــل باشــد، چــرا تأثیرپذیــری 
ــر جهــان  جهــان واقعــی اســت و اگــر فــرع باشــد، چــرا ب

ــذارد؟ ــر می گ ــی تأثی واقع
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بـا برگـزاری اولین جلسـه فرماندهـان جهـادی در ماه قوس 
1۳6۲ در »شرشـر« اشـکمش، نخسـتین گام در جهت تحقق 
اهـداف مهـم آمرصاحـب از آتش بـس بـا قـوای شـوروی و 
سـفر به صفحات شـمال کشور برداشته شـد. دو ماه زمستان 
1۳6۲ در رفـت و آمـد میـان انـدراب، خوسـت و فرنـگ، 
نهریـن، خیـالب و اشـکمش سـپری گردیـد. آمرصاحـب 
عالقه منـد بـود شـوروی ها آتش بـس را بـرای مدتـی دیگـر 
تمدیـد کننـد تـا کارهایـی کـه بـه تازه گی در سـمت شـمال 
آغـاز کـرده بـود، به ثمر نشـیند، اما شـوروی ها کـه آتش بس 
را بـه زیـان خـود ارزیابـی کـرده بودنـد، از تمدیـد آن ابـا 
ورزیدنـد. بـا پایـان سـال 1۳6۲ آتش بـس یک سـاله پایـان 
می یافـت و آمرصاحـب جهـت آماده گـی بـرای دور جدیـد 
جنگ ها با قوای شـوروی در پنجشـیر باید وارد دره می شـد. 
اوایـل مـاه حـوت از کوتـل خـاواک می گذشـتیم. کاروان ما 
در دسـته های مختلـف دامنـۀ کوتـل را می پیمـود، مـا چنـد 
نفـر در پیشـاپیش قطـار قـرار داشـتیم، میـان مـا و دیگـران 
شـاید یـک کیلومتـر فاصلـه می بـود. هنـگام پیمـودن کوتـل 
خـاواک برف بـاری شـدت گرفـت و بازگشـت ما دشـوارتر 
و خطرناک تـر از ادامـۀ سـفر بـود و مجبور بودیم طی مسـیر 
کنیـم. سـرما و طوفـان بیـداد می کرد؛ بـه یـاد دارم در داخل 
بوت هـا پاهایـم را یـخ زده بـود کـه قـات نمی شـدند. مـا 
چنـد نفـر از جملـه احمد ضیـا، بـرادر آمرصاحـب از کوتل 
گذشـتیم، شـگفت اینکه آن سـوی کوتل هوا گرم و آرام بود 
و اصـاًل قابـل مقایسـه با طـرف دیگر نبود، امـا آمرصاحب و 
همراهانـش بـه انـدراب برگشـتند و فردا به ما ملحق شـدند.
اطالعاتـی کـه از پـالن حملـه قـوای شـوروی بـه پنجشـیر 
خـود  جـز  آن  از  و  بـود  وحشـتناک  خیلـی  می رسـید، 
آمرصاحـب و شـاید دو سـه نفـر، دیگـران خبـر نداشـتند. 
طبـق اطالعاتـی کـه پسـان ها فـاش شـد، جنراالن شـوروی 
می خواسـتند بـا یـک تهاجـم شـدید بی سـابقه و غافل گیرانه 
بـه رهبـری جبهه نشـان دهند کـه اسـتفاده از آتش بس برای 
گسـترش سـاحه نفوذ و کسـب قلمرو بیشـتر، برایـش هزینه 
کالن دارد. طبـق ایـن اطالعـات، در قـدم اول سراسـر درۀ 
پنجشـیر بـه شـمول دره هـای فرعـی و کوه هـا بـا طیـارات 
بلنـد پـرواز TU 16 هـدف بمبـاران قرار می گرفتنـد، بعد از 
گازهـای سـمی چنان اسـتفاده می گردیـد که زنـده جانی در 
دره باقـی نمانـد. بمبـاران ادامـه پیـدا می یافـت و به دنبال آن 
نیروهـای کومانـدو در مناطـق مورد نظر دیسـانت می شـدند 
و سـپس قوای زرهی وارد پنجشـیر می گردید تـا کار را تمام 
کننـد. آمرصاحـب از طریـق شـبکۀ اطالعاتی یی کـه در میان 
قـوای شـوروی داشـت، منظـم در جریـان قـرار می گرفت و 
اطالعـات پیهـم، مطالـب فـوق را بـا جزییـات بیشـتر تأییـد 

می کـرد. جنـراالن شـوروی برای حفـظ محرمیـت پالن های 
عملیاتـی خـود، در یکی از سـفارت های کشـورهای همکار 
شـوروی در کابـل جلسـات دایـر می کردند که خوشـبختانه 
یـک نفـر معتمـد از آنجـا بـه آمرصاحـب گـزارش مـی داد. 
اینجانـب در آن زمـان مسـوولیت مخابـره مرکـزی جبهـه را 
بـه دوش داشـتم، هیـچ چیـزی از جزییـات عملیـات قـوای 
شـوروی بـر پنجشـیر نمی دانسـتم و آمرصاحـب فقـط برایم 
گفتـه بـود بـا خـود لبـاس و بـوت درسـت و کافـی داشـته 

باشـم که کـوه گـردی زیـاد پیـش رو داریم. 
آمرصاحـب در شـبکه اطالعاتـی خود یک تعداد جاسوسـان 
بـرای هـر دو  بـود کـه  اسـتخدام کـرده  نیـز  را  دو طرفـه 
طـرف: جبهـه پنجشـیر و قـوای شـوروی و خـاد اطالعـات 
می دادنـد. آمرصاحـب ازین جاسوسـان کـه مرتبًا میـان کابل 
و پنجشـیر در رفـت و آمـد بودنـد، اسـتفاده الزم و بـه موقع 
کـرد. از طریـق همیـن جاسوسـان دو طرفـه، بـرای قـوای 
شـوروی وانمـود کـرد کـه بـرای جنـگ و مقابلـه آماده گـی 
دارد و تـا آخـر می جنگـد، چنانکـه در سراسـر درۀ پنجشـیر 
و  جنگـی  آماده گی هـای  و  شـد  شـروع  کنی هـا  موضـع 
جابه جایـی سـالح ثقیـل ادامـه یافـت. جاسوسـان دو طرفـه 
بـه اسـتخبارات دولـت کابـل )خـاد( و شـوروی ها اطـالع 
می دادنـد کـه مسـعود تصمیـم مقاومـت و مقابلـه بـا تهاجم 
قـوای شـوروی را دارد و بـرای آن آماده گـی می گیـرد. امـا 
پـالن اصلـی آمرصاحب چیـز دیگری بود که تعداد انگشـت 
شـماری از آن مطلـع بودنـد. آمرصاحـب می دانسـت مقابـل 
شـدن بـا ارتـش بی رحـم شـوروی و آنهـم در یـک جنـگ 
نابرابر کار آسـانی نیسـت، مقابله مسـتقیم با قشـون شوروی 
نابـودی  بـه  نهایـت  در  عملیـات،  اول  وهلـۀ  در  آنهـم  و 
نیروهـای خـودی می انجامـد، بنـاًء اولین مشـت شـوروی ها 
باید به هوا پرتاب شـود، سـپس و بعد از بررسـی و ارزیابی 
نخسـتین اقدامـات جنگـی قوای شـوروی در پنجشـیر، پالن 

بعـدی بـرای عملیـات متقابـل سـنجیده و عملی شـود.
بـود  قـرار  جبهـه،  اسـتخباراتی  شـبکه های  اطـالع  قـرار 
حملـه هفتـم قـوای شـوروی بـر پنجشـیر در ابتـدای سـال 
1۳6۳ صـورت گیـرد، کـه وقت زیـادی نمانده بـود، بنابرآن 
آمرصاحـب در قـدم اول در فکـر نجـات مردم عام شـد تا از 
حملۀ قوای شـوروی که قرار اسـت با خشـم و خشـونت و 
وحشـت بی سـابقه صـورت گیـرد، صدمـه نبینند. او دسـتور 
داد تـا تمـام اهالـی پنجشـیر قریه هـای خـود را تـرک کننـد 
و موقتـًا بـه جاهـای دیگـر انتقـال یابنـد تـا در حملـۀ قوای 
شـوروی کـه میان مردمان ملکـی و نظامی فرقـی نمی گذارد، 
آسـیب نبیننـد. اهالـی پنجشـیر کـه به رهبـری جبهـه اعتماد 
کامـل و احتـرام عمیق داشـتند، دسـتور آمرصاحـب را بدون 

چـون و چـرا پذیرفتنـد و آماده تـرک ده و دیار خود شـدند.
۳5سـال پیـش در چنین روزی؛ بامـداد روز 1۲ حوت 1۳6۲ 
بـود کـه تعـداد زیـادی از خانواده هـا اعـم از زنـان و اطفال، 
پیـر و جـوان خانه هـای خـود را تـرک کـرده و بـا انـدک 
وسـایل زنده گـی و متاع داشـته گی خـود پای پیاده به سـوی 
یگانـه جـادۀ درۀ پنجشـیر روان شـدند. در آن زمـان دره های 
اولـی  مقصـد  نداشـتند.  رو  موتـر  سـرک  پنجشـیر  فرعـی 
بسـیاری اینهـا رسـیدن بـه شـهر کابـل بـود کـه از یک سـو 
نزدیـک و آسـان بود و از طـرف دیگر، خویشـاوندان برخی 
آنهـا در کابـل زنده گی می کردند. به تناسـب تعداد مسـافران 
وسـایط نقلیـه اندکـی وجـود داشـت، ناگزیـر بسـیاری پای 
پیـاده بـه سـمت گلبهـار بـه راه افتادنـد، بعضی هـا تـا منطقۀ 
گلبهـار پیـاده رفتنـد و در آنجـا بـه وسـایط نقلیه دسترسـی 
سراسـر  در  فراوانـی  تراژیـدی  صحنه هـای  کردنـد.  پیـدا 
پنجشـیر بـه مالحظه می رسـید، دو طرف سـرک در هر قریه 
مردمـان وحشـت زده یـی صـف کشـیده بودنـد و در انتظـار 
یافتـن وسـیله نقلیـه بودند تـا پیـش از فرود آمـدن مصیبت، 

از ایـن ماتم کـده بیـرون شـوند.
خبـر تجمـع بی پیشـینه مـردم در اطـراف سـرک پنجشـیر 
و کمبـود وسـایط نقلیـه بـه کابـل رسـید، ترانسـپورت های 
پنجشـیری در کابـل و دیگـر صاحبـان بـا همـت موترهـای 
بی وسـیله  مـردم  کمـک  بـه  گرفتنـد  تصمیـم  مسـافربری 
برسـند. دولت کمونیسـتی ببـرک کارمـل محدودیت هایی را 
بـرای ترانسـپورت ها وضـع می کـرد تـا مانـع کمک رسـانی 
پنجشـیری  ترانسـپورت های  بس هـای  شـود.  آواره گان  بـه 
و دیگـر مـردم بـا شـهامت افغانسـتان تـا گلبهـار می آمدنـد 
و آواره گان را رایـگان بـه کابـل انتقـال می دادنـد. برخـی از 
اینهـا مـورد تعقیـب و پیگـرد حکومـت قـرار گرفتنـد. مردم 
بـا احسـاس پنجشـیر کـه در کابـل زنده گـی می کردنـد، بـا 
وجـود ناتوانی هـای اقتصادی، تعـداد زیادی ازیـن آواره گان 
بی سـر پنـاه را بـه خانه هـای خـود اسـتقبال کردنـد، مدت ها 
نگـه داری و کمـک کردنـد کـه آن را می تـوان مثال برجسـته 
پیونـد مسـتحکم جبهـه و مـردم خوانـد. در میـان آواره گان 
خانواده هایـی هـم بودنـد کـه مردان شـان از بیـم گرفتـاری 
به دسـت حکومـت، نمی توانسـتند بـا فامیـل خـود بـه کابـل 
برونـد، بنابـرآن زنـان و اطفال شـان بدون سرپرسـت مردانه، 
بـه صوب محـل و آینـده مجهولی هجـرت کردنـد. روزگار 
نهایـت دشـواری بر ایـن مردم گذشـت. در شـهر کابل زنان 
و اطفـال مجبـور شـدند بـرای امـرار معـاش، کارهای شـاقه 
انجـام دهنـد، ماننـد کار سـاختمانی، کشـمش پاکـی و غیره 
تـا لقمـان نانـی خـود به دسـت آورنـد و روزگار بگذراننـد.

مـوج اول هجـرت مـردم از پنجشـیر که بیشـتر آنـان را زنان 

و اطفـال تشـکیل می دادنـد، بـه پایـان رسـید، اما یـک تعداد 
کهـن سـاالن و مـردان که بـرای جابه جا کـردن دارایی ناچیز 
و مواشـی خـود در روسـتاها باقـی مانـده بودنـد، در مـوج 
دوم تـا اخیـر سـال 1۳6۲ از پنجشـیر خـارج شـدند. در این 
مرحلـه نیـز بیشـترین مهاجریـن بـه کابـل رفتنـد و تعدادی 
هـم از راه کوتـل خـاواک بـه ولسـوالی های مختلـف والیت 
کوهسـتان،  جبل السـراج،  بـه  هـم  تعـدادی  رفتنـد،  بغـالن 

نجـراب و کوهبندهـا و دیگـر مناطـق شـمال کابل. 
گاز  اسـتعمال  از  همچنـان  جبهـه  اسـتخباراتی  شـبکه های 
کشـنده در عملیات قریب الوقوع قوای شـوروی در پنجشـیر 
خبـر می دادنـد، بنابـرآن آمرصاحـب نهایـت سـعی کـرد تـا 
کسـی در قریه هـا باقـی نمانـد و آخرین مردم باقـی مانده در 

پنجشـیر، در مـوج سـوم خارج شـدند.
در قسـمت مجاهدیـن تصمیـم گرفتـه شـد کـه نیروهـای 
مسـلح قرارگاه هـا به سـمت های مختلف حرکـت کنند. یک 
تعـداد مجاهدیـن بـا قومانـدان پناه به سـالنگ، یـک تعداد با 
قومانـدان عظیـم به باجـگاه انـدراب، یک تعداد بـا قوماندان 
قـاری کمال الدیـن بـه شـمالی و اسـتقامت های دیگر سـوق 
بیـرون کشـیدن  از  داده شـدند. هـدف عمـدۀ آمرصاحـب 
مجاهدیـن از پنجشـیر و توزیـع آنهـا در مناطـق مختلف، در 
قـدم اول بـدور مانـدن آنان از آسـیب حمالت کشـندۀ قوای 
شـوروی بـود و همچنـان اجـرای عملیات هـای پیش گیرانـه 
و  سـالنگ  طـرف  دو  در  شـوروی  و  دولـت  قـوای  علیـه 
از  در پـروان و کاپیسـا و شـمال کابـل. تعـداد محـدودی 
مجاهدیـن کـه در قرارگاه هـای داخـل پنجشـیر باقـی مانـده 
بودنـد، وظیفه داشـتند کـه فقـط کارکردهای قوای شـوروی 
در مناطق شـان را نظـارت کننـد، اینهـا بـه هیـچ وجـه اجازه 
نداشـتند دسـت بـه عملیـات بزنند. در هـر قـرارگاه از ۲0 تا 
۳0 نفـر ورزیـده در نقـاط باالیـی دره هـا بـا مـواد خوراکه و 

مهمـات مـورد ضـرورت جابه جـا شـده بودند.
آمرصاحـب یـک هفتـه پیـش از اینکـه از پنجشـیر خـارج 
شـود، تمـام راه هـای دخـول و خـروج پنجشـیر را مسـدود 
سـاخت، جاسوسـان دو طرفه نتوانسـتند از کابل به پنجشـیر 
و از پنجشـیر به کابل برسـند. جاسوسـانی کـه در داخل درۀ 
پنجشـیر گیـر مانده بودند، همه دسـتگیر شـدند، بعـد از این 
تاریخ اسـتخبارات شـوروی نمی دانسـت که در پنجشـیر چه 
می گـذرد. مـن هنـوز نمی فهمیدم کـه چه برنامه یـی پیش رو 
اسـت. آمرصاحـب کارهـای مقدماتـی عقب نشـینی تاکتیکی 
در داخـل پنجشـیر را بـه سـرعت روی دسـت گرفـت. بـا 
خارج شـدن اهالی در سـه مرحله، پنجشـیر تقریبًا از سـکنه 
خالـی گردیـد و قـرار شـد در آخریـن مرحلـه آمرصاحب با 

همراهانـش از پنجشـیر خارج شـوند.
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د ســولې شورا غړي:

امریکا دې له طالبانو رسه په خربو 

کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي

ــمېر  ــو ش ــاوي ی ــه پ ــورا د اجرائی ــايل ش ــولې د ع ــتان د س د افغانس

غــړي د امریــکا لــه متحــده ایاالتــو غــواړي چــې لــه طالبانــو رسه پــه 

ــه لومړیتــوب ورکــړي. ــد ت خــرو کــې اوربن

ــي  ــتازو او امریکاي ــب اس ــر د طال ــې قط ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس پ

ــا د ســولې د خــرو  ــن بی ــډ وروســته ن ــر دوه ورځنــي ځن چارواکــو ت

کوربــه دی، پــه هلمنــد کــې د طالبانــو پــه یــوه بریــد کــې ۲۳ پوځیــان 

ــوي دي. ــان ش ــور ټپی ــوي او ۱۵ ن وژل ش

ــورا  ــايل ش ــولې د ع ــتان د س ــو د افغانس ــه کت ــه پ ــت ت روان وضعي

ــو  ــده ایاالت ــه متح ــکا ل ــړي د امری ــمېر غ ــو ش ــاوي ی ــه پ د اجرائی

غــواړي چــې لــه طالبانــو رسه پــه خــرو کــې د اوربنــد موضــوع تــه 

ــړي. ــوب ورک لومړیت

ــاعیل  ــړي محمداس ــاوي غ ــه پ ــورا د اجرائی ــايل ش ــولې د ع د س

قاســمیار د شــنبې پــه ورځ آزادي راډیــو رسه پــه خــرو کــې پــه هلمنــد 

کــې د طالبانــو وروســتۍ حملــې تــه پــه اشــارې رسه وویــل: »یقینــًا 

ــه  ــې پ ــان چ ــوم کس ــړې دي، ک ــخ څپ ــر م ــې پ ــولې د پروس دا د س

ــو  ــه کوونک ــو او حمل ــو اعال ــه دغ ــي، ل ــې داغ وین ــو ک ــو حمل دغ

ــه ښــاغيل  ــه امریکايــي چارواکــو، ل ــدا کــوي، زه ل بــدې خاطــرې پی

ــان  ــل طالب ــې ال اق ــه چ ــر کوم ــې ت ــرم چ ــتنه ل ــل زاده دا غوښ خلی

موقــت اوربنــد رعایــت نــه کــړي، لــه دوی رسه خــرې ونــه کــړي.«

ــي او  ــي چارواک ــې امریکاي ــږي چ ــال کې ــې مه ــې داس دا څرګندون

طالــب اســتازي تــر دوه ورځنــۍ دمــې وروســته، پــرون پــه قطــر کــې 

بیــا د ســولې خــرې کــوي. دغــه خــرې چــې د تېــرې اوونــۍ د ســې 

شــنبې پــه ورځ پیــل شــوي، د دوه ورځــو لپــاره روانــې وې چــې تــر 

ډېــره لــه افغانســتانه د امریکايــي ځواکونــو د وتلــو او دا چــې د دوی 

ــه  ــد ن ــر ض ــکا پ ــاوره د امری ــتان خ ــه د افغانس ــته ب ــو وروس ــر وتل ت

ــزې وې. ــږي، متمرک کارول کې

ــوالۍ  ــیر ولس ــه واش ــد پ ــره ورځ د هلمن ــه تې ــم مهال ــو وررسه ه خ

ــه کــې ۲۳  ــه یــوې حمل ــو پ ــد قــول اردو د طالبان ــر ۲۱۵ میون کــې پ

ــې  ــو د دغ ــوي دي. طالبان ــان ش ــور ټپی ــوي او ۱۵ن ــان وژل ش پوځی

ــه  ــه حمل ــه دغ ــې پ ــړې چ ــا ک ــو رسه ادع ــه منل ــؤلیت پ ــې د مس پېښ

کــې امریکايــي پوځیــان هــم وژل شــوي، خــو د هلمنــد د وايل ویانــد 

ــړې ده. ــا رد ک دا ادع

ــو کــې  ــه یــو شــمېر نــورو والیتون ــو پ ــر بنســټ، طالبان ــو پ د راپورون

ــه  ــه ورت ــړی دی. پ ــه زور ورک ــو ت ــو فعالیتون ــله وال ــو وس ــم خپل ه

وخــت کــې د افغانســتان د خاصــون شــورا مــر او پخوانــی طالــب 

چارواکــی ســیداکر آغــا هــم د جګــړې لــه ښــکېلو خــواوو د اوربنــد 

غوښــتنه لــري او وایــي: »د اوربنــد خــره تر اوســه پــورې نه ده شــوې، 

پــه داســې حاالتــو کــې فکــر کــوم چــې ښــه خــره بــه د اوربنــد وي 

ــه دواړو خــواوو غوښــتنه کــوو  ــږ ل ــد وشــی، مون چــې عاجــل اوربن

ــه  ــوره اوږده ن ــه ن ــځ ده، هغ ــر من ــې د دوی ت ــتونزه چ ــه س ــې کوم چ

کــړي چــې د اوربنــد موضــوع تــه ژر ورســېږو.«

ســیداکر آغــا لــه حکومــت او امریکايــي ځواکونــو هــم غــواړي چــې 

هوايــي مببــارۍ کومــې چــې بــه خــره یــې تــر ډېــره پــه کــې ملکیانــو 

تــه مــرګ ژوبلــه اوړي، ودروي.

   بهزاد برمک 
خطـرات  همـه  از  دور  و  مصـون  جامعـۀ  ایجـاد 
و  انکشـافی  پیش فرض هـای  از  نیـز  اجتماعـی 
پیشـرفت بـه حسـاب می آیـد؛ به این اسـاس اسـت 
کـه پولیـس در قبال تأمیـن آرامش اجتماعـی دارای 
می باشـد.  مسـوولیت ها  و  وظایـف  سلسـله  یـک 
نـه تنهـا ایـن مسـوولیت ِصـرف بـه قشـر مـردان 
زنـان در  نقـش و حضـور  بلکـه  دارد؛  وابسـته گی 
رونـد سیاسـی و نظامـی کشـور نیـز تأثیـر بـزرگ 
در  زنـان  دارد.  کشـور  سرنوشـت  در  را  خـود 
افغانسـتان نسـبت بـه مـردان بـه شـکل مقایسـه یی 
اگـر تخمیـن کنیـم بیشـتر تحـت ظلـم و شـکنجه 
قـرار گرفتـه انـد و ایـن فرصتـی اسـت کـه ایشـان 
تشـویق شـوند تا بـه اعمـار مملکت تخریب شـده، 
سیاسـی،  مسـایل  در  و  داشـته  را  سـهم خودشـان 
اجتماعـی و نظامـی بـا مـردان، دوشـادوش خدمت 
کننـد. بایـد زنـان را مثـل مـردان از تمـام حقـوق 
برخـوردار سـاخته و کوشـش شـود به شـکل فردی 
و اجتماعـی شـامل فعالیت هـای سیاسـی و نظامـی 
گردنـد. اکنـون افغانسـتان بـه شـمول زنان بـه بلوغ 
سیاسـی رسـیده اسـت که باید خود تصمیـم گرفته، 
بـرای تأثیرگـذاری بـر فرهنـگ سیاسـی گذشـته و 
ایجـاد تحـول در عناصر آن الزم اسـت زنان حضور 

فعـال خـود را در عرصه هـای سیاسـی و اجتماعـی 
افزایـش دهنـد و تصویـر گذشـته نسـبت بـه زنـان 
تغییـر کنـد و زنـان را بـه عنـوان نیـروی جـدی و 
موثـر در صحنه هـای سیاسـی و نظامی پذیـرا گردد. 
نقـش  ثبـات،  بـا  بـرای تضمیـن صلـح و عدالـت 
زنـان بـا تمـام بخش هـای جامعـه، ضروری اسـت. 
زنـان می تواننـد کـه از نـگاه مقامـی که بـرای ثبات، 
صلـح و کـم کردن و مهـار کردن جنـگ دارند، رول 
مهـم را بـازی کننـد. اگـر بـه واقعـات آخـر کشـور 
بـه طـور واقعـی دیـده شـود؛ نـه تنهـا بـه جنـگ و 
جـدل کـدام نقـش نداشـتند و دست های شـان بـه 
خـون مـردم آلـوده نیسـت؛ بلکـه قربانیـان جنـگ، 
زجـر و شـکنجه گردیده انـد. از طرفی زنـان نظر به 
طبیعـت فطری شـان بـه صلـح و دوسـتی، دلسـوزی 
و بشـر دوسـتی متکـی بـوده و از جنگ و شـکنجه، 
ظلـم و اسـتبداد نفـرت دارنـد. روی همیـن اصـل، 
تنهـا  نـه  برادران شـان  پهلـوی  در  زن  پولیس هـای 
بـه خاطـر ثبـات صلـح؛ بلکـه به خاطـر جلوگیـری 
و کشـف مـواد مخـدر، قاچـاق اطفـال، جرم هـا و 
تالشـی بدنـی زنـان در دوران جبر و سـتم در مقابل 
زنـان بـرای گرفتـن امنیـت زنـان و انجـام دادن یک 
سلسـله وظایـف، نقـش مهم و قاطع داشـته اند و در 
آینـده هـم انجـام می دهند؛ پـس گفتـه می توانیم که 

نقـش و اشـتراک زنـان نه تنهـا در پولیـس؛ بلکه در 
ادارات دیگـر هم ضروری و مهم اسـت. موجودیت 
پولیـس زن جهـت تأمیـن امنیت و به منظور تالشـی 
زنـان در محـالت کنتـرل پولیـس، تالشـی خانه هـا 
و دروازه هـای وردی سـاختمان های دولتـی حتمـی 
اسـت. پولیـس زن مسـوولیت نظـارت از محـالت 
رأی دهـی را کـه مخصـوص خانم ها آماده می شـوند 
بـه عهـده دارد و بدیـن ترتیـب در تأمیـن امنیـت 
انتخابـات ریاسـت جمهوری موجودیـت پولیس زن 
در صفـوف پولیـس ملـی ضـرورت مبـرم احسـاس 
می شـود؛ پـس نظـر بـه چالش هـا و خطـرات جدی 
کـه مـردم را تهدیـد می نماید مهم اسـت تـا مقامات 
افغانسـتان، دونرهـا و همچنـان ماموریت های دولتی 
و بین المللـی کـه در تربیـه و آمـوزش قـوای امنیتی 
ملـی افغانسـتان سـهیم انـد، تالش های شـان را بـه 
منظـور پاسـخ گو بـودن پولیس ملی کشـور بـه زنان 
کـه نیمـی از جامعـه را تشـکیل می دهنـد، تشـدید 
بخشـند و نقـش پولیـس زن را در جامعه بـاال ببرند. 
در صـورت ناکامـی ایـن تالش هـا، دسـت آوردهای 
سـال های اخیـر کـه بـا مشـکالت زیـادی حاصـل 
شـده از دسـت خواهـد رفـت و راه پیموده شـده به 
طـرف ثبات، پیشـرفت و اعتماد به نفـس در پولیس 

ملـی نیـز بـا چالـش مواجـه خواهد شـد.                 

نقش زنـان پـولیس در نهـادهای امنیتـی
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